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UCHWAŁA NR XVII/      /2020 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5,  i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Udziela się w 2020 roku pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 41.000,00 zł 
(słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu 
medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu na potrzeby 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą 
Borek Wielkopolski a Powiatem Gostyńskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa

innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Przyznanie dotacji dla Powiatu Gostyńskiego z budżetu Gminy Borek Wielkopolski w

wysokości 41.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy 00/100) pozwoli na

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki w

Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w związku z ustawą

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Biorąc pod uwagę powyższe, udzielenie pomocy finansowej jest uzasadnione.
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