UCHWAŁA NR XXXV/523/2017
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 220 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Stary Sącz pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu w wysokości
60.000 zł. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa Szpitala
im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju - Oddział Pediatrii, Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii".
§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy na 2017 rok (dział 851 rodział 85111 § 6300).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania określonego w § 1 będą dochody własne Gminy.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Gminą Stary Sącz.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia 10 października 2016 roku Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju zwrócił się do
Burmistrza Starego Sącza z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego na realizację
zadania pn. "Rozbudowa Szpitala - Oddział Pediatrii, Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii". Inwestycja umożliwi ociągnięcie efektów w postaci dostosowania
szpitala do obowiązujących standardów, a to z kolei przyczyni się do zwiększenia jakości oferowanych
przez szpital usług i poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Dyrektor S\szpitala uzasadniając wniosek
przedstawił dane zebrane przez Szpital, z których wynika, że w 2015 roku udzielił świadczeń medycznych
dla 2 333 osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. Były to świadczenia w zakresie
lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielenie pomocy finansowej szpitalowi w Krynicy-Zdroju
możliwe jest w formie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Stary Sącz Powiatowi Nowosądeckiemu,
który jest organem założycielskim azpitala. Wysokość pomocy finansowej określa Rada Miejska w formie
uchwały.
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