
Projekt

z dnia  12 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz  Powiatu Kluczborskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Udziela się w 2019 r. pomocy  rzeczowej z budżetu Gminy Kluczbork Powiatowi Kluczborskiemu   
w formie wykonania  przez Gminę ze środków własnych zadania inwestycyjnego pn.: „Przygotowanie 
dokumentacji  projektowej na budowę łącznika na terenie szpitala w Kluczborku”  o wartości zadania  
59.000,00zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100).

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej   określone zostaną w umowie, pomiędzy 
Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Zadaniem własnym gminy, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki

zdrowotnej jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb

zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Niniejsze obowiązki wynikają

w szczególności z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz

z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Gmina podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, gwarantujące

utrzymanie opieki szpitalnej na obecnym poziomie. Budowa łącznika pozwoli na przeniesienie

przychodni, Oddziału Dziecięcego oraz Oddziału Laryngologicznego do budynków obecnego Oddziału

Chirurgicznego , Wewnętrznego, Ginekologicznego i Położniczego. Pozwoli to na utworzenie Zakładu

Opieki Leczniczej w obecnym budynku Oddziału Dziecięcego

i Laryngologicznego.
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