
UCHWAŁA NR XXXIII/293/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami)1), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami)2) 

Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Udziela się z budżetu miasta i gminy Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu w kwocie 
80 000,00zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup środków ochrony 
osobistej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. 

§ 2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu miasta i gminy Staszów na rok 2020, Dział 851 rozdział 85111 paragraf 2710. 

§ 3. 

Warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Powiatem Staszowskim a gminą Staszów. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 1378. 
2) Zmiany: Dz. U. z 2018r. poz. 2245; Dz. U. z 2019r. poz.1649; Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, 

poz. 1175.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/293/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 listopada 2020 r.

W myśl art. 10 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane 
w drodze współdziałania między jednostkami samorzadu terytorialnego. Gminy mogą innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 i 
art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Staszowie 
określa w formie odrębnej uchwały pomoc jaką gmina Staszów udziela innym jednostkom samorządu 
terytorialnego. W związku z powyższym gmina Staszów wychodząc naprzeciw Powiatowi Staszowskiemu 
udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie na zakup środków ochrony osobistej mając na względzie ogłoszenie przez ministra 
zdrowia w okresie od 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie stan epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Biorąc powyższe pod uwagę oraz w trosce o dobro 
i ochronę zdrowia mieszkańców miasta i gminy Staszów podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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