
UCHWAŁA NR XLVI/611/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 114 ust. 1 pkt. 3 w związku 
z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 
poz. 138, poz. 650, poz. 1128, poz. 1375, poz. 1532, poz. 1693), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się z budżetu Gminy Brzeg środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Brzeskiego Centrum 
Medycznego w Brzegu.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2018 rok.

§ 3. Sposób przekazania środków finansowych, sposób ich wydatkowania oraz zasady rozliczenia określi 
porozumienie zawarte pomiędzy stronami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Id: F0E2BD9B-BC9B-4552-8751-65B6FB8C2294. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR XLVI/611/18
Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego zwróciła się z wnioskiem do Gminy Brzeg o udzielenie
dotacji na zakup sprzętu medycznego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym
zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie zaś z art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3, podmiot wykonujący działalność leczniczą może
otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem między innymi na inwestycje, w tym zakup aparatury
i sprzędu medycznego, przy czym na realizację tych zadań podmioty wykonujące działalność leczniczą
mogą uzyskać od jednostki samorządu terytorialnego dotację w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych.

Zakup aparatury medycznej przez Brzeskie Centrum Medyczne pozwoli na podniesienie standardu obsługi
pacjentów.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzsadnione.
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