UCHWAŁA NR 172/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku
z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295
z późn. zm.)
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Zgorzelec na 2020 rok dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Zgorzelcu z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia
w zakresie zapobiegania COVID-19”.
§ 2.
Szczegółowe warunki udzielenia, przeznaczenia środków i zasady rozliczenia udzielonej dotacji celowej zostaną
określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Zgorzelec a Wielospecjalistycznym Szpitale - Samodzielnym
Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 172/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 16 listopada 2020 r.
Przedmiotowa uchwała określa zasady udzielenia z budżetu Gminy Zgorzelec dotacji celowej dla WS SP ZOZ
w Zgorzelcu prowadzącemu szeroko rozumianą działalność leczniczą na terenie powiatu zgorzeleckiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w zakresie zapobiegania
COVID-19. Ze względu na zwiększanie się na terenie naszego powiatu liczby osób zakażonych, zakup
specjalistycznego sprzętu i urządzeń pozwoli poprawić bezpieczeństwo mieszkańców poprzez większą
możliwość dostępu do urządzeń ratujących ludzkie życie.
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