UCHWAŁA NR XL/330/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu medycznego
dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o.
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 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 Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2017 r. pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w wysokości 20.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
w postaci pompy irygacyjnej ERBE EIP 2 z osprzętem umożliwiającym oczyszczenie pola
operacyjnego z krwi oraz resztek pokarmowych w czasie zabiegów endoskopowych oraz aparatu EKG
z osprzętem dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 44-120 Pyskowice.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Toszka do zawarcia z Powiatem Gliwickim umowy określającej
szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Odwołując się do wspólnej odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców, Gmina Toszek
w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu, tj. przekazania środków finansowych
na zakup profesjonalnego sprzętu medycznego dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., w postaci pompy
irygacyjnej
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2
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z krwi oraz resztek pokarmowych w czasie zabiegów endoskopowych, a także aparatu EKG, zobowiązana
jest do podjęcia przedmiotowej uchwały.
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do zawarcia z Powiatem Gliwickim stosownej umowy określającej przeznaczenie środków, sposób ich
rozliczenia oraz przekazania Powiatowi Gliwickiemu.
Na powyższy cel zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 stosowne środki
finansowe w wysokości 20.000,00 zł.
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