
UCHWAŁA NR 263 / 2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 26  kwietnia 2016r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
 
 

Na podstawie art.10 ust.2  i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) w związku  z art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 i 2  ustawy                   
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, 
poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, 
poz.532, poz.1045, poz.1138, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, 
poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195) - 

  
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§1. Udziela się w roku 2016 pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu                              
w wysokości 25.300,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych)                                       
z przeznaczeniem na dofinansowanie  zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu 
sanitarnego typu „S” na potrzeby Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. 
Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”.                  
 

§2.  Warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia określi umowa  
zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie a Powiatem Złotowskim. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



UZASADNIENIE  

do uchwały Nr 263 /2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2016r.w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 

 
 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie zwrócił się z wnioskiem do 
wszystkich samorządów powiatu złotowskiego o wsparcie zakupu na potrzeby Ratownictwa 
Medycznego ambulansu sanitarnego typu „S” o wartości 350 tys. zł.  

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie dla potrzeb ratownictwa 
medycznego powiatu dysponuje trzema zespołami wyjazdowymi tj. jednym zespołem 
wyjazdowym typu „S” stacjonującym w Złotowie, jednym zespołem podstawowym typu „P” 
stacjonującym w Jastrowiu i jednym „P” stacjonującym w Okonku. Wymianie będzie 
podlegał najstarszy, który został zakupiony w 2007 r. i przejechał 260 tys. km. 

Szpital Powiatowy swoją prośbę argumentował również trudną sytuacją finansową 
placówki, spowodowaną niskim poziomem kontraktowania usług medycznych przez NFZ, 
który został obniżony o blisko 800 tys. zł. 

Szpital Powiatowy bez pomocy lokalnych samorządów nie jest w stanie zakupić 
nowego ambulansu. 

Kwota dofinansowania odpowiada propozycji Szpitala Powiatowego, aby wysokość 
wsparcia finansowego wynosiło 2,20 zł od mieszkańca. Pozostałą kwotę sfinansuje Powiat 
Złotowski i Szpital Powiatowy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zakup ambulansu sanitarnego służyć będzie udzielaniu 
pomocy w sytuacjach zagrożenia życia mieszkańców powiatu, wniosek o wsparcie zakupu 
należało uznać za uzasadniony. 

Udzielenie wsparcia finansowego innym jednostkom samorządu terytorialnego może nastąpić 
poprzez pomoc finansową w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych. 

 
Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne.   
  
 


