UCHWAŁA NR XXXVI/307/2021
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz.1372), art. 216 ust. 2, pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu
Lubuskiemu w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących
związanych z profilaktyką, w tym:
- 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków
Psychoaktywnych – Nr XIX;
- 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu - Nr I.
2. Podstawą przekazania środków finansowych na realizację pomocy, o której mowa w ust. 1 będzie
umowa zawarta przez Gminę Skąpe z Województwem Lubuskim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kużmicz
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) wydatki budżetów jednostek
samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach,
w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Na podstawie
art. 220 w/w ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa
innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.
Powyższe działanie wpisane jest również w Uchwałę Nr XXV/221/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2021 rok, gdzie w/w programu daje możliwość „wspierania działalności stowarzyszeń
trzeźwościowych i grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych”, umożliwia „współpracę ze
szpitalami i innymi jednostkami organizacyjnymi opieki zdrowotnej umożliwiającej kierowanie osób
uzależnionych na detoksykację oraz terapię” i „Wspomaganie działalności instytucji…….poprzez:
wspieranie organizacyjne i finansowe instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia oraz
stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych i współuzależnionych do normalnego trybu życia.”
W dniu 27 sierpnia 2021 r. wpłynęła do Wójta Gminy Skąpe prośba o wsparcie finansowe dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu na
dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką na łączną kwotę 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy
złotych) w tym:
- 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków
Psychoaktywnych;
- 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu.
W związku z tym, że z usług powyższych oddziałów – wszystkich oferowanych form pomocy na co dzień
korzystają mieszkańcy Gminy Skąpe podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa
Lubuskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Ciborzu jest zasadne.
Podstawą przekazania środków na realizację niniejszej pomocy, jest umowa określająca przeznaczenie
i zasady rozliczenia środków.
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