UCHWAŁA Nr VI.37.15
Rady Gminy Cielądz
z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318,z 2014r. poz.379,
poz.1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz. 379,
poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej na 2015 rok w formie dotacji celowej w wysokości
1.050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych) dla Powiatu Rawskiego
z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.
2. Przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków finansowych, o których mowa w ust. 1
zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Cielądz a Zarządem Powiatu
Rawskiego.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Nr VI.37.15
z dnia 26.03.2015r.

Zarząd Powiatu Rawskiego wystąpił z prośbą o dofinansowanie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, która podjęła problem związany z zdrowiem psychicznym wśród
dzieci i młodzieży.
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udziela również pomocy rodzicom i nauczycielom
w wychowywaniu dzieci i młodzieży, wspomaga przedszkola, szkoły.
W czerwcu ubiegłego roku podjęła współpracę z lekarzem psychiatrą dziecięcym. Poradnia posiada
umowę tylko na konsultację na rzecz zespołu orzekającego. Brak jest natomiast środków finansowych
na pokrycie kosztów wizyt pacjentów potrzebujących porady lekarza psychiatry w innym zakresie niż
to wynika z zadań Poradni. Trudności finansowe rodzin, brak lekarza psychiatry dziecięcego na
miejscu, długi czas oczekiwania na poradę w poradniach poza terenem Powiatu Rawskiego jest często
przyczyną, że dziecko, które wymaga pomocy lekarza psychiatry, nie otrzymuje jej.
Stawka lekarza psychiatry wynosi 100 zł. od pacjenta. Roczne wynagrodzenie lekarza wynosi
15.000 zł. Procentowy udział wg liczby dzieci znajdujących się pod opieką gminy Cielądz wynosi 7%.
Koszt Gminy Cielądz wynosi 1050zł.
Powyższe koszty wynagrodzenia lekarza psychiatry oraz stawka miesięczna w 2015r. dla samorządów
Powiatu Rawskiego została wyliczona wg danych uzyskanych przez poradnię w kwietniu 2014r.,
z wydziałów ewidencji ludności oraz szkół i przedszkoli z terenu powiatu rawskiego.

