
 

 

 

UCHWAŁA NR   XXV/169/2020 

RADY GMINY JAKTORÓW 

z dnia 09 czerwca 2020 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Grodziskiego  
 

 

 Działając na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 

2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U 

z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. § 1 

otrzymuje brzmienie „§ 1. Udziela się dla Powiatu Grodziskiego pomocy finansowej 

z budżetu Gminy Jaktorów na 2020 rok w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na „Zakup aparatu USG do badań 

diagnostycznych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.  

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Mirosław Byczak 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego zmienionej uchwałą 

nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. przekazano Powiatowi 

Grodziskiemu pomoc finansową w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

z przeznaczeniem na „Zakup aparatu USG do badań diagnostycznych”.  

Pismem z dnia 29.05.2020 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  

Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim zwróciła się z prośbą o przekazanie 

dodatkowych środków finansowych w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

na ww. cel. Dodatkowe środki finansowe wraz z środkami już przekazanymi przez Gminę 

Jaktorów pozwolą na zakup wysokospecjalistycznego aparatu USG wraz z wszystkimi 

sondami niezbędnymi do przeprowadzania badań diagnostycznych.   

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim 

pełni funkcję szpitala powiatowego dla powiatu grodziskiego, na terenie którego leży także 

gmina Jaktorów, dlatego też wyposażenie szpitala w najnowocześniejszy sprzęt leży także 

w interesie mieszkańców gminy Jaktorów. 

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

publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 869 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego mogą być przeznaczone na pomoc rzeczową lub finansową dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego.   

 W budżecie gminy na rok 2020 w dziale 851 rozdział 85111 § 6300 zabezpieczone 

zostały środki finansowe w łącznej wysokości 300.000,00 zł. na pomoc finansową dla 

Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu USG.  

 Niniejszą uchwałę należy przyjąć dla prawnej realizacji zadania. 

 


