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UCH WAŁA Nr V/ 29/ 15
RADY GMINY GNO JNO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na
Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona z dochodów własnych Gminy Gnojno
z następującej klasyfikacji budżetowej: dział 851, rozdział 85111, § 6220.
§ 3. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
Powiatem Buskim a Gminą Gnojno.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Do Wójta Gminy Gnojno wpłynął wniosek od Powiatu Buskiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu
Gminy Gnojno w 2015 roku na zadanie „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”.
Decyzja w sprawie udzielenia wzajemnej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych leży w kompetencji organu stanowiącego tj. rady
gminy.
Biorąc pod uwagę fakt, że zrealizowana wyżej inwestycja wpłynie na poziom świadczonych usług medycznych dla dzieci z terenu naszej gminy, podjęcie uchwały jest zasadne.
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