
w sprawie: 

Uchwała Nr IX/95/2019 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2019r„ poz. 506) i art.114 ust.1 pkt 3 i art.115 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 r„ poz.2190 zm. z 2018 poz. 1629, 2219, z 2019 
poz.492,730, 959) oraz art.219 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Opoczno w roku 2019 w 
wysokości 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w 
Opocznie z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej do ambulansu 
stacjonującego w lokalizacji miasta Opoczno. 

§2.Upoważnia się Burmistrza Opoczna do zawarcia umowy z Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego 
w Opocznie określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady 
rozliczania dotacji. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda 
Biernackiego w Opocznie wnioskiem z dnia 18czerwca 2019 zwrócił się do Burmistrza 
Opoczna z prośbą udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej do ambulansu 
stacjonującego w lokalizacji miasta Opoczno. 

Zgodnie z art.114 ust. I pkt 3 i art.115 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej( Dz.U. 2018 r., poz.2190 zm. z 2018 poz.2219, z 2019 poz.492,730) podmiot 
wykonujący działalność leczniczą może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na 
inwestycje inne niż służące realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, 
programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym zakupy aparatury i sprzętu medycznego. 

Natomiast w myśl art.115 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. 2018 r„ poz.2190 zm. z 2018 poz.1629, 2219, z 2019 poz.492,730, 959) na realizację 
w/w zadań, pomioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać o jednostki samorządu 
terytorialnego, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, w tym dotację o 
której mowa w art.219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 869). 

Mając na uwadze cel najaki mają zostać przeznaczone środki, w ramach wsparcia udzielonego 
przez Gminę, a obejmującego zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej do ambulansu 
stacjonującego w lokalizacji miasta Opoczno zasadnym jest udzielenie rzedmiotowej dotacji. 
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