
Uchwała Nr IX/94/ 2019 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu 

Na podstawie art. 1 O ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska 
w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Powiatowi Opoczyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup 
nowego wyposażenia dla Poradni Leczenia Uzależnień, działającej w strukturze SP ZOZ 
Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 
Opoczno na rok 2019. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz zasady rozliczenia zostaną określone 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Opoczno a Powiatem Opoczyńskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Pismem z dnia 6 wrzesma 2018 roku znak: SEK-0741/6/18 działając z upoważnienia 
Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Zastępca 
Dyrektora ds. Administracyjnych, Jakości i Marketingu zwrócił się do Burmistrza Opoczna 
z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zakup nowego wyposażenia dla Poradni 
Leczenia Uzależnień w Opocznie. 

Zgodnie z zapisem art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadania wynikające z w/w 
ustawy Gmina Opoczno realizuje w postaci „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2019 rok". 

Jednym z zadań wynikających z powyższego programu jest zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego zadania 
Gmina Opoczna może wspierać finansowo placówki lecznictwa odwykowego, m. in. poprzez 
pomoc w uzupełnieniu wyposażenia placówki. 

Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność działań 

podejmowanych na rzecz osób z problemem uzależnień i członków ich rodzin. Warunkiem 
niezbędnym do efektywnego prowadzenia terapii jest posiadanie lokalu wyposażonego 
w odpowiednią liczbę sal do sesji psychoterapii grupowej i gabinetów do prowadzenia sesji 
psychoterapii indywidualnej. Ponadto pomieszczenia te winny być wyposażone 

w odpowiednie meble jak i sprzęt (np. alkomat, kserokopiarka, telewizor, odtwarzacz DVD, 
dyktafon, tablice, kamera do nagrywania sesji, komputer, drukarka itp.). 

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom 
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Jednocześnie stosownie 
do treści art. 216 ust. 2 pkt. 5 tej samej ustawy, pomoc finansową dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
odrębną uchwałą. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


