UCHWAŁA NR XXIX/204/2021
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu
Na podstawie art. 10 ust 2, art.18 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 poz. 305 z późn.zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jasień pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na
medycznego dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o w Żarach.

zakup

sprzętu

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie datacji celowej z budżetu Gminy
Jasień na rok 2021, w wysokości 10.000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady jej rozliczenia określone
zostaną w umowie o pomocy finansowej pomiędzy Gminą Jasień, a Powiatem Żarskim.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu nr XXV/181/2021 r. z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wydatki budżetu jednostek terytorialnych przeznaczone są na realizację zadań określonych w
odrębnych przepisach , w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego , określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
odrębna uchwałą. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc
finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc
rzeczowa. Podstawą przekazania środków na realizację niniejszej pomocy, jest umowa określająca
przeznaczenie i zasady rozliczania środków.
W dniu 18 października 2021 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek od Pani Prezes Zarządu
Szpitala Na Wyspie w Żarach z prośbą dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby
wyposażenia jednej z sal operacyjnych. Mieszkańcy naszej gminy korzystają z usług tej placówki
lecznictwa w naszym powiecie wobec czego zasadne jest wsparcie finansowe w formie dotacji
na zakup sprzętu medycznego.
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