
 1

 

Uchwała Nr 97/X/2015 

Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

z dnia 27 listopada 2015 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem  

na zakup aparatu USG dla oddziału Ginekologiczno - Położniczego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku 

 

 

 

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 .) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą uchwala co następuje: 

  

§ 1 

Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: 

dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn: „Zakup aparatu USG dla oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 
 

 

§ 2 
 

Szczegółowe warunki pomocy, o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem 

Gminy Czerwińsk a Zarządem Powiatu  Płońskiego, określająca przeznaczenie i zasady 

rozliczania środkó1.w finansowych. 

 

   

 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 . 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą 

/-/Piotr Malikowski 

 

 



 2

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz U z 

2015 r. poz.1515) jednostki samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy, w tym 

pomocy finansowej oraz zgodnie z art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r (tj Dz 

U z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami) pomoc finansową lub rzeczową dla innych   jednostek 

samorządu terytorialnego, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną 

uchwałą. 

Na podstawie wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Rada Gminy Czerwińsk nad Wisła mając na względzie 

dobro mieszkańców udziela pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w kwocie 10 000,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SPZZOZ w 

Płońsku.   

 

Przewodniczący 

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą 

/-/Piotr Malikowski 

 


