UCHWAŁA NR XV.99.16
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 21 marca 2016 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 (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5
i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626,
poz. 1817, z 2015 roku poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190,
poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) Rada Gminy
Cielądz uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej na 2016 rok w formie dotacji celowej
w wysokości 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 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

Zarząd Powiatu Rawskiego wystąpił z prośbą o dofinansowanie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w celu kontynuowania działania
związanego ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży, polegającego za
sfinansowaniu przez samorządy powiatu rawskiego wizyt lekarza psychiatry.
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.
Stawka lekarza psychiatry na rok 2016 będzie w dalszym ciągu wynosiła 100,00 zł.
Lekarz będzie przyjmował 1 raz w miesiącu. Jednak z uwagi na konieczność zabezpieczenia
środków na ewentualne wizyty dodatkowe, jest propozycja zwiększenia dotacji do kwoty
ogólnej 25.000 zł, a dla Gminy Cielądz do kwoty 1.250,00 zł. Wysokość niniejszej kwoty
została skalkulowana według procentowego udziału liczby dzieci, które skorzystały z pomocy
w roku 2015 tj. 5 %.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ; art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielana
pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego, którą organ stanowiący
określa odrębną uchwałą.

