
(PROJEKT) 

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Szczecin 

z dnia  
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa  Zachodniopomorskiego 
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” 
 

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 
Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, 
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, 
Nr 209, poz. 1317, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, 
poz. 619, Nr 79 poz. 666); Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje: 
 

§ 1. Udziela się z budŜetu Gminy Miasta Szczecin pomocy finansowej w kwocie 
1 000 000 zł (słownie: milion złotych) dla Województwa Zachodniopomorskiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2009 wydatków inwestycyjnych związanych 
z uruchomieniem i funkcjonowaniem Oddziału dla Przewlekle Chorych  Samodzielnego 
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”. 
 

§. 2 Środki o których mowa w § 1 przekazane będą na podstawie umowy określającej 
szczegółowo ich przeznaczenie i zasady rozliczenia udzielonej pomocy. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/746/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2009 związanych 
z hospitalizacja pacjentów będących mieszkańcami Szczecina w Oddziale dla Przewlekle 
Chorych. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

W zawartym 31 grudnia 2007 roku porozumieniu w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego 
im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie z SP SZOZ „ZDROJE” Miasto Szczecin 
zobowiązało się do wspierania działalności Oddziału dla Osób Przewlekle Chorych Szpitala 
„ZDROJE”. 

W związku z tym Rada Miasta Szczecin podjęła w dniu 18 grudnia 2008 r. uchwałę 
Nr XXX/746/08 o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 
na dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2009 realizowanych na Oddziale 
dla Przewlekle Chorych Szpitala „ZDROJE”. Udzielenie takiej pomocy zostało 
zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która nie kwestionując wagi 
dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności szpitali, wskazała 
konieczność klasyfikowania tej pomocy w ścisłej zgodności z ustawą o zakładach opieki 
zdrowotnej co uprzednio nie było kwestionowane. W tej sytuacji przekazane juŜ środki 
zostały w całości zwrócone na rachunek Gminy Miasto Szczecin i przeniesione z wydatków 
bieŜących na majątkowe. Niniejsza uchwała inaczej określa ich przeznaczenie co pozwoli 
na ich wykorzystanie na zadania w zakresie opieki nad osobami przewlekle chorymi w sposób 
nie wzbudzający zastrzeŜeń i pozwoli zrealizować podjęte zobowiązania. W uchwale 
przewidziano równoczesne uchylenie uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXX/746/08 
bowiem po zwrocie środków przez Samorząd Województwa stała się ona bezprzedmiotowa. 

 

 


