Uchwała Nr 220XXII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2020 roku

wformie dotacji dla Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Oz.U. z 2019r. poz. 869 z późno zm.),
Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§1
l. Udziela się w 2020r. pomocy· finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Nowodworskiego z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru
Kardiologiczno - Internistycznego Nowodworskiego Centrum Medycznego" w wysokości
15.000 zł (słownie cłotych: piętnaście tysięcy zł).
2. Warunki określające przeznaczenie l 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 Zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prz€\\"odniczaC'.;

a y :-"li.ejskiej ~

At (In us: R osil/ski

.

Objaśnienie do
Uchwały Nr 2201XXII/2020
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 29 kwietnia 2020r.

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Nowodworskiemu dotyczy dofinansowania
doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno
- Internistycznego
Nowodworskiego Centrum Medycznego w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście
tysięcy zł), poprzez zakup niw wyposażenia:
- kardiomonitory z centralą sterującą
- defibrylatory
- pionowe panele gazowe
- mobilny aparat Echo Serca
- pompy infuzyjne
- aparat EKG
Zakup w/w wyposażenia podniesie możliwości diagnostyczne oraz jakoś procesu
leczenia pacjentów z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi i internistycznymi. Jest to
działalnie przyczyniające się do wzmocnienia potencjału podmiotu leczniczego, poprawy
stanu zdrowia społeczności oraz wzrostu satysfakcji z jakości udzielanych usług. Podmiot ten
od wielu lat udziela świadczeń medycznych zarówno pacjentom powiatu nowodworskiego jak
i pobliskich jednostek terytorialnych, w tym również pacjentom Miasta i Gminy Serock.
Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy może zostać
udzielona pomoc finansowa innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji
celowej lub pomocy rzeczowej. Decyzję o udzieleniu pomocy innej jednostce samorządu
terytorialnego podejmuje organ stanowiący w drodze uchwały, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5
ustawy o finansach publicznych.

