
UCHWAŁA NR XXlll/148/21 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 31 maja 2021 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 2021 roku poz.305), Rada Gminy 
Regnów uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowi Rawskiemu pomocy finansowej w kwocie 
179.800,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100) z 
przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, w tym: 

1) kwota 17.980,00zł w 2021 roku; 
2) kwota 161.820,00zł w 2022 roku. 

§ 2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia środków finansowych określi umowa 
zawarta między Wójtem Gminy Regnów a Zarządem Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Środki finansowe na realizacje uchwały zostały zabezpieczone: 
1) w budżecie Gminy Regnów na 2021 rok w wysokości 17.980,00 zł; 
2) w wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021- 2036 w wysokości 161.820,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu . 

.;' r,:u~dy 
SI '\ ,11111 Dudek 



f' 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona 

innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej, 

którą organ określa odrębną uchwałą. 

Powiat Rawski z pismem z dnia 10.11.2020 r. wystąpił z prośbą o wsparcie finansowe 

rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w kwocie l00zł. od mieszkańca gminy 

w latach 2021-2022 z tym, że w 2021 roku wsparcie wyniosłoby 10% sugerowanej kwoty, 

natomiast w 2022 roku pozostała część 90%. 

Liczba mieszkańców Gminy Regnów na dzień 31.12.2020r. wyniosła 1.798 osób. 
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