
Uchwała Nr VII/28/2015

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 13 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na przebudowę III

piętra bloku C Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w pomieszczeniach którego

zostanie utworzony nowy oddział  pediatryczny.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594; poz. 645 i poz. 1318; 2014 r., poz 379 i

poz. 1072) oraz art. 220 ust. 1 i ust. 2, art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r,  poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1

Postanawia sie udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego

w  wysokości  10.000,00  zł  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych)  z  przeznaczeniem  na

przebudowę  III  piętra  bloku  C  na  oddział  pediatryczny  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w

Busku-Zdroju.

§ 2

Warunki  i  tryb  przekazania  pomocy  finansowej  określi  umowa  zawarta  między  Gminą

Solec-Zdrój a Powiatem Buskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                              Paweł Patrzałek



Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym "gminy, związki

międzygminne  oraz  stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego  mogą  sobie  wzajemnie

bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

W dniu  04-02-2015  roku  Powiat  Buski  zwrócił  się  do  Wójta  Gminy  Solec-Zdrój  z  prośbą  o

zaangażowanie  w  poprawę  infrastruktury  szpitala  w  Busku  –  Zdroju  poprzez  dofinansowanie

zadania polegającego na utworzeniu oddziału pediatrycznego na III piętrze bloku C.

Z pisma wystosowanego przez Powiat Buski wynika, że oddział pediatryczny  jest w obecnej chwili

najbardziej zaniedbanym i najgorzej wyposażonym oddziałem buskiego szpitala (ostatni generalny

remont przeprowadzono tam ponad 30 lat temu), a układ pomieszczeń nie spełnia obowiązujących

przepisów sanitarno – higienicznych.

Docelowo nowy oddział ma dysponować 28 łóżkami usytuowanymi na salach 1, 2 i 3 osobowych,

co  znacznie  wpłynie  na  komfort  psychiczny dzieci  przebywających na  oddziale  oraz  umożliwi

rodzicom sprawowanie opieki nad dziećmi. Do dyspozycji pacjentów oddana będzie przestrzenna

bawialnia,  w  której  organizowane  będą  zajęcia  edukacyjno  –  rekreacyjne  oraz  rehabilitacji

ruchowej. Pacjenci i ich rodziny będą również mogli skorzystać z porady psychologa.

Decyzja w sprawie udzielenia wzajemnej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych leży w kompetencji organu

stanowiącego, tj. Rady Gminy.

Nowo otwarty  oddział  pediatryczny  będzie  służył  między innymi  mieszkańcom Gminy Solec-

Zdrój,  w związku z czym istnieje potrzeba przyjęcia  przez Radę Gminy odpowiedniej  uchwały

umożliwiającej udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego


