
UCHWAŁA NR XXXV/136/2020
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 12 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Świętego Leona Sp. 

z o.o. z siedzibą w Opatowie " 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt. 5 i z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu 
leczniczego tj. Szpitala Świętego Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie" 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
gminy na rok 2020. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Opatowskim i Gminą Iwaniska. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Kowalczyk



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 869 i 1649), gmina może udzielić innej jednostce samorządu 
terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy i jest to jedna z form współdziałania 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Pismem z dnia 12 lutego 2020 r. znak OR-IV.8030.6.2020 Powiat Opatowski zwrócił sie do gminy 
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup 
ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Świętego Leona Sp. z o.o. 
z siedzibą w Opatowie ". 

W ubiegłym roku nie udało się nam zrealizować zakupu przedmiotowego ambulansu, pomimo podjętych 
działań w tym zakresie przez Powiat Opatowski, ze względu na duże zapotrzebowanie na rynku w związku 
z realizowanym programem przez Ministerstwo Zdrowia wymiany ambulansów dla stacji pogotowia 
ratunkowego. Powiat Opatowski w związku z tym zwrócił środki przekazane na ten cel przez gminę w roku 
2019. 

Skutki finansowe podjęcia ww. uchwały zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2020. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć niniejszą uchwałę. 


