
Projekt

z dnia 20 kwietnia 2020 roku zatwierdzony przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

UCHWAŁA NR XX/207/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego w  2020 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) -  Rada Miejska w Wolbromiu
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia  się  udzielić  pomocy  rzeczowej  dla  Województwa  Małopolskiego  w 2020  roku  w formie
zakupionego  sprzętu  medycznego  (tj.  mikroskop,  szafa  mroźnicza,  szafa  chłodnicza,  wirówka)  
z  przeznaczeniem  dla  Krakowskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Jana  Pawła  II  w celu  zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

§ 2. Pomoc rzeczowa będzie sfinansowana ze środków własnych Gminy za kwotę nie wyższą niż: 87.822,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100).

§ 3. Szczegółowe zasady dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w porozumieniu zawartym
pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Wolbrom.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/-/ Anna Nowak - Gwiazda
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu 

z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa

Małopolskiego w 2020 

Zgodnie z zapisami  art.  10 ust.  2 ustawy o samorządzie  gminnym  gminy,  związki

międzygminne  oraz  stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego  mogą  sobie

wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy. 

Z kolei  ustawa o finansach publicznych  w art.  220 wyraźnie  mówi iż  „z budżetu

jednostki  samorządu  terytorialnego  może  być  udzielona  innym  jednostkom  samorządu

terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa”. 

Przedmiotowa  uchwała  zakłada  udzielenie  pomocy  rzeczowej  dla  Województwa

Małopolskiego  z  przeznaczeniem  dla  Krakowskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Jana

Pawła  II,  tj.  zakupionego przez  Gminę Wolbrom  specjalistycznego  sprzętu  medycznego:

mikroskopu,  szafy  mroźniczej  i  chłodniczej  a  także  wirówki  w  celu  zapobiegania,

przeciwdziałania  

i zwalczania COVID-19. 

Mając  na  uwadze fakt,  iż  w katalogu własnych działań  gminy mieści  się  również

zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców,  w  tym  ochrony  zdrowia  w  kontekście

zarządzania kryzysowego Gmina Wolbrom podjęła decyzję o udzieleniu pomocy rzeczowej.

Zakup  specjalistycznego  sprzętu  zwiększy  bezpieczeństwo  i  możliwości  medycznych

czynności ratunkowych.

Biorąc pod uwagę poprawę komfortu świadczonych usług  zdrowotnych,  ratowanie

zdrowia i niejednokrotnie życia podjęcie ww. uchwały uważa się za uzasadnione.

Burmistrz

Miasta i Gminy Wolbrom

/-/ Adam Zielnik


