
            

Uchwała Nr 496 /2018 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 24 kwietnia 2018r. 
 

 
 

w sprawie: udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami z 2017 r.: poz. 2232 oraz z 2018 r. 

poz.130) oraz na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1. Udziela się w roku 2018 pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu w wysokości 

15.000,00 zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych 00/100 ) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla 

Szpitala Powiatowego w Złotowie. 

 

§ 2. Warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia określi umowa  
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 projektu uchwały nr 496/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  Powiatowi Złotowskiemu  

 

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych Gmina może udzielić z budżetu 

gminy pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji 

celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest odrębna uchwała organu stanowiącego gminy, 

podejmowana w roku budżetowym w którym pomoc jest udzielana. 

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie pismem SZP-N-163/2017 z dnia 

12 września 2017 r. zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu ambulansu sanitarnego 

na potrzeby ratownictwa medycznego. Zakup ma być dokonany w I półroczu 2018 r.  

Propozycja Szpitala Powiatowego, aby wkład samorządów gminnych w zakupie pojazdu był 

uzależniony od ilości mieszkańców zamieszkujących gminę - 3,00 zł od mieszkańca.  

Szpital dla potrzeb ratownictwa medycznego dysponuje trzema zespołami wyjazdowymi. 

Każdy pojazd musi odpowiadać rygorystycznym warunkom zawartych w Polskiej Normie 

PN-EN1789 A1/2011 i powinny mieć przebieg kilometrów nie większy niż 300 tys. zł.  Dwa 

pojazdy, którymi dysponuje ratownictwo medyczne zostały wyprodukowane w 2009 r. i 

przejechały odpowiednio 367 326 km i 342 692 km. Przytoczone przebiegi wskazują na 

bardzo duże ich wyeksploatowanie – dalsze ich użytkowanie może wpłynąć na niezawodność 

udzielania pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia. W związku z powyższym wniosek 

o przyznanie pomocy należy uznać za uzasadniony, a podjęcie w tym zakresie stosownej 

uchwały za niezbędne.    

 

 

 

 


