
UCHWAŁA NR XVII/112/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z 2018 r. poz. 1532, z 2019 r. poz. 1655 i 2020 oraz 
z 2020 r. poz. 567), Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu Gmina Przesmyki na 2020 rok w wysokości 19.000,00 zł (słownie: 
dziewiętnaście tysięcy złotych) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 
z przeznaczeniem na zakup pompy do laparoskopu z zestawem jednorazowych drenów i filtrów do insuflacji 
niezbędnego do realizacji zadania w ramach zwalczania epidemii COVID-19. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej 
z podmiotem, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

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

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach pismem z dnia
22 kwietnia 2020 r. zwrócił się z prośbą do Gminy Przesmyki o dofinansowane zakupu pompy do
laparoskopu z zestawem jednorazowych drenów i filtrów do insuflacji do Szpitala Miejskiego w Siedlcach,
który decyzją Wojewody Mazowieckiego został przekształcony w szpital jednoimienny do walki
z koronawirusem COVID 19. Zakup służył będzie leczeniu epidemii. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie szpitali; na terenie gminy nie występuje szpital,
ale mieszkańcy z terenu gminy korzystają z wyżej wymienionego szpitala.

W związku z ciągle rozszerzającym się stanem zagrożenia epidemią COVID-19 oraz zagrożeniem
zdrowia i życia mieszkańców powiatu siedleckiego, Rada Gmina Przesmyki niniejszą uchwałą udziela
dotacji celowej w kwocie 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) na dofinansowanie zakupu
pompy do laparoskopu z zestawem jednorazowych drenów i filtrów do insuflacji. Środki w budżecie Gmina
Przesmyki zostały zabezpieczone w Dz.851, Rozdział 85111, § 6220.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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