
 

 

Uchwała Nr XLIV/337/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 lutego 2010 roku 

 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu 

Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na 

wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych w roku 2010 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 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 Samodzielnemu Publicznemu 

Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów 

     fizjoterapeutycznych w roku 2010 w ramach promocji zdrowia w kwocie 78 000,00   

zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 

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 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

        mgr Danuta Żelazko 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 

2007r., Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) stanowi, iż realizacja programów zdrowotnych może być 

finansowana m.in. ze środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Zgodnie z tym artykułem oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2005 roku 

w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom 

opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu 

Zintegrowane Ratownictwo Medyczne (Dz. U. z 2005 roku Nr 131 poz. 1099 z późn. zm.) 

Gmina Karczew przekaże dotację na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych w roku 2010 

w ramach promocji zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa 

Otwartego w Karczewie. 

Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z w/w na wykonanie w/w zabiegów. 
 


