
Uchwała Nr XXXVII/281/2009 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu 

Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów 

fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 

ust. 5 i art. 55 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Karczewie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Udziela się dotacji z budżetu Gminy Karczew na 2009 rok Samodzielnemu Publicznemu 

Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów 

fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia w kwocie 84.000,00 zł 

(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). 

2. Dotacji udziela się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy 

polityki zdrowotnej, w paragrafie 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

3. Podstawą przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z Samodzielnym Publicznym 

Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie. 

 

§ 2 

 

Traci moc Uchwała Nr XXXII/241/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 

2009 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew na 2009 rok 

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na 

wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach 

promocji zdrowia 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCA  

           RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

               mgr Danuta Żelazko 
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Uzasadnienie 

 

 

W związku z wystąpieniem Dyrektora SPZZLO kwota dotacji na  wykonanie zabiegów 

fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia zostanie zmniejszona w 

stosunku do kwoty zawartej w Uchwale Nr XXXII/241/2009 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew na 

2009 rok Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w 

Karczewie na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach 

promocji zdrowia o 26.000 zł. i będzie wynosiła 84.000 zł. 

 

 

 

 

 

 


