Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Sławnie
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z
2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz.
195)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sławno pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu z przeznaczeniem na
zadania inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Sławnie.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej za środków budżetu
Gminy Sławno na 2016 rok, w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której
mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Sławieńskim i Gminą Sławno.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/62/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Uchwałą Nr VII/62/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Rada Gminy Sławno przyznała Szpitalowi Powiatowemu
w Sławnie wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł. W związku z niejasną sytuacją
szpitala (m.in. problemy z finansowaniem bieżącej działalności, wysokie zadłużenie, planowane likwidacje
części oddziałów, odwołanie ze stanowiska dyrektora szpitala), do dzisiaj nie zawarto porozumienia w tej
sprawie z organem założycielskim szpitala – Powiatem Sławieńskim.
Z końcem 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szpitala, która powinna przynieść poprawę
sytuacji finansowej jednostki. Mając na uwadze, jak ważne dla mieszkańców powiatu sławieńskiego, w tym
również dla mieszkańców gminy Sławno, jest dalsze funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Sławnie,
proponuję wesprzeć jego działalność kwotą 300.000 zł. Proponowana wysokość dotacji jest konsekwencją
wielopłaszczyznowej, owocnej współpracy z Powiatem Sławieńskim.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielenie pomocy finansowej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie
możliwe jest w formie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Sławno Powiatowi Sławieńskiemu. Wysokość
pomocy finansowej określa Rada Gminy w formie uchwały.
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