Uchwała Nr 1220011/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 września 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2019 roku

w formie dotacji dla Powiatu Leglonowskiego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199Or. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późno zm.),
Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§1

l.

Udziela się w 2019r. pomocy finansowej w fonnie dotacji celowej dla Powiatu
Legionowskiego
z przeznaczeniem
na dofinansowanie
kosztów wykonywania
specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii
ogólnej oraz urazowo - ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
w wysokości 76.975 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
siedemdziesiąt pięć złotych).
2. Warunki określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone
w zawartej umowie.
§2

Źródłem pokrycia wydatku, będzie podatek od nieruchomości.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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Objaśnienie do
Uchwały Nr 1220011/2019
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 18 września lOl9r.

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Legionowskiemu, dotyczy dofinansowania
kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,
w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo - ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu
legionowskiego w wysokości 76.975 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
W ambulatorium udzielane są świadczenia medyczne m.in. w zakresie szycia i opatrywania
ran, unieruchamianie złamań nie wymagających cięć chirurgicznych, rozpoznawanie stanów
zagrożenia życia czy kierowanie do szpitala na ostry dyżur pełniony w ramach Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Koszt partycypacji Gminy Serock w kosztach przedsięwzięcia
wynosi 6,25% jego szacowanych kosztów.
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