
 
 

UCHWAŁA Nr XXXII/406/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z  art. 114 ust. 1 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Udziela się z budŜetu Gminy Borne Sulinowo dotacji celowej w wysokości 
10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu pomieszczeń  
w Ośrodku Zdrowia w Łubowie poprawiającego stan techniczny i sanitarno-higieniczny 
pomieszczeń. 

 
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie 

zawartej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie 
zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



 2

 
Uzasadnienie: 
 Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą moŜe otrzymać środki publiczne  
z przeznaczeniem na remonty, w zakresie, w jakim realizacja tego zadania słuŜy udzielaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.  
 Natomiast zgodnie z art. 115 podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej moŜe udzielić mu dotacji na realizację przedmiotowego zadania. Przy czym dotacja 
moŜe być udzielona w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, dla którego podmiotem 
tworzącym jest gmina, jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Finansowanie prac 
remontowych ze środków własnych SP ZOZ jest po pierwsze ograniczone zapisami statutu, 
który nakazuje mu wydatkować fundusze wyłącznie na zadania związane z działalnością 
leczniczą, po drugie nie SP ZOZ, lecz organ załoŜycielski, czyli Gmina Borne Sulinowo jest 
właścicielem budynków, w których prowadzi on swoją działalność.  
 Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej konieczna była poprawa 
warunków technicznych i sanitarnych pomieszczeń gabinetu pielęgniarskiego i lekarskiego  
w Ośrodku Zdrowia w Łubowie. Na remont tych pomieszczeń SP ZOZ w Bornem Sulinowie 
otrzymał juŜ w 2012 roku dotację z budŜetu Gminy Borne Sulinowo w łącznej wysokości 
19.084,18 zł.  
 Niestety na dokończenie pozostałych prac remontowych w pomieszczeniach Ośrodka 
Zdrowia w Łubowie poprawiających stan sanitarno-higieniczny oraz dostosowujących ośrodek 
do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (realizacja programu) potrzeba jeszcze około 
15.000,00zł. Bez zewnętrznych środków SP ZOZ w Bornem Sulinowie nie będzie w stanie 
przeprowadzić tych prac.  
 Biorąc powyŜsze okoliczności pod uwagę, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały 
przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie. 
  
 


