PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/194/10
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
Z DNIA 16 lutego 2010 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na zakup ambulansu

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z
2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.)oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:
§ 1
udziela się z budżetu Powiatu Opolskiego pomocy finansowej Województwu Opolskiemu z
przeznaczeniem na zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego (ambulansu) wraz z
wyposażeniem na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
§ 2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu na 2010 r. w wysokości 50 tyś. PLN (pięćdziesiąt tysięcy zł)
§ 3
Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim do
zawarcia, której upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w m-cu styczniu br. zwróciło się do powiatu oraz gmin
w chodzących w jego skład z prośbą o pomoc w zakupie specjalistycznego środka transportu
sanitarnego (ambulansu) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego i podstawowego
zespołu ratownictwa medycznego. Z pisma wynika, że głównym celem zakupu będzie poprawa
jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych, a w szczególności
spowodowałoby to szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia. Na wyposażeniu OCRM znajduje się kilka
mocno wyeksploatowanych ambulansów. Zakup nowego ambulansu zapewni maksymalne
bezpieczeństwo i komfort przewożonego pacjenta. W/w ambulans będzie stacjonował w Opolu na
Zaodrzu (przy 116 szpitalu Wojskowym) lub w Ozimku i będzie zabezpieczał usługi dla mieszkańców
powiatu opolskiego. Szacunkowy koszt jego zakupu wynosi około 220.000 zł, Organem prowadzącym
dla OCRM w Opolu jest Samorząd Województwa Opolskiego . Zarząd Powiatu Opolskiego mając na
uwadze dobro mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej oraz obowiązujące nas przepisy prawne
proponuje wraz z gminami wchodzącymi w skład powiatu udzielenie (co jest zgodne z ustawą o
finansach publicznych) sejmikowi województwa opolskiego pomoc finansową na zakup w/w
ambulansu. Pomoc zostanie przekazana w formie dotacji celowej po podpisaniu stosownego
porozumienia. W przedmiotowej sprawie wystąpiono już do Burmistrzów i Wójtów Gmin oraz do
Marszałka Województwa Opolskiego z taką propozycją. Wstępnie niektóre z gmin już wyraziły taką
wolę. Jednak działanie takie wymaga zgody Rady Powiatu, poprzez wprowadzenie stosownej kwoty
do uchwały budżetowej oraz podjęcia odrębnej uchwały wyrażającej zgodę na takie działanie. W
związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w tej sprawie.

