
UCHWAŁA NR 128/XVI/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu 

Na podstawie art. 10 ust.2 i 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.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i art. 250 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z poźń. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Podkowa Leśna pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (5 sztuk przenośnych kardiomonitorów) dla 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. 

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w  § 1 zostanie udzielona z dochodów własnych budżetu Miasta 
Podkowa Leśna w 2020 roku w wysokości 55.000 zł. (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Miastem Podkowa Leśna, Powiatem Grodziskim i  Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem 
Zachodnim w Grodzisku mazowieckim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Nr 128/XVI/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju w celu poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu grodziskiego w związku z tym również mieszkańców Miasta Podkowa Leśna
udziela się pomocy finansowej dla powiatu grodziskiego celem przeznaczenia środków na zakup sprzętu
medycznego (5 sztuk przenośnych kardiomonitorów, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem) dla
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku
Mazowieckim.

Zgodnie z art. 216 ust 2. Pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki
budżetowe jst są przeznaczone na pomoc finansową dla innych jst określoną przez organ stanowiący
odrębną uchwałą.

Środki finansowe na powyższą pomoc są zabezpieczone w budżecie Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok
w rozdz. 851 dz. 85111 §6300.
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