
UCHWAŁA NR XIX/155/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713),  art. 126, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Kawęczyn na 2020 r. pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń 
na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Turku”. 

§ 2.  W budżecie Gminy Kawęczyn zaplanowanym na 2020 r., na wykonanie zadania określonego w § 
1 niniejszej uchwały, zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 851, rozdział 85111, paragraf 
6300 w wysokości 85.000,00 złotych. 

§ 3.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kawęczyn a Powiatem Tureckim. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 5.  Traci moc uchwała nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r.  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/155/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

W związku z planowaną wspólnie z Powiatem Tureckim realizacją zadania pn. „Zakup
tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej
dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” zasadnym staje się
podjęcie uchwały.

W budżecie Gminy Kawęczyn na 2020 rok zabezpieczono na pomoc finansową dla Powiatu
Tureckiego na powyższy cel kwotę w wysokości 85.000,00 złotych.

W świetle obowiązujących przepisów ustrojowych ustaw samorządowych oraz ustaw
odrębnych, możliwym jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego w
dofinansowaniu realizacji tego zadania w rozumieniu szeroko pojętej ochrony zdrowia
mieszkańców powiatu.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej jest w pełni
uzasadnione.
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