
Uchwała Nr LVI/193/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu 

pomocy finansowej z przeznaczeniem na wyposażenie puckiego szpitala  

 

 
Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy w sprawie współdziałania pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego poprzez udzielenie Powiatowi Puckiemu pomocy 

finansowej z przeznaczeniem na wyposażenie Szpitala Puckiego sp. z o.o.  

 

2. Przeznacza się w budżecie Gminy Kosakowo na rok 2018 kwotę 20.000,- zł. na realizację  

celu, o jakim mowa w ust. 1. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie pomiędzy 

Powiatem Puckim i Gminą Kosakowo.  

§ 3 

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
Z wnioskiem z dnia 30.04.2018r., L.dz. 176/2018 o udzielenie wsparcia finansowego na wyposażenie 

Szpitala Puckiego sp. z o.o., którego Powiat Pucki jest udziałowcem, wystąpił do Wójta Gminy 

Kosakowo (z poparciem Starosty Puckiego) Prezes Zarządu spółki. Pomoc finansowa Gminy 

Kosakowo przeznaczona będzie na zakup sprzętu do nowych gabinetów w wybudowanym ostatnio 

łączniku z windami. Powstanie tam nowa izba przyjęć dla kobiet, gabinet endoskopii, dział 

rehabilitacji oraz wyremontowana izba przyjęć dla dzieci. Pomoc Gminy Kosakowo polega m.in. na 

zakupie wózka wielofunkcyjnego, czujnika do pulsoksymetrii, stymulatora zewnętrznego serca. 

Szacunkowy koszt zakupu to ok. 20.000 zł.   

W/w placówka służy także mieszkańcom Gminy Kosakowo, w związku z czym wsparcie finansowe 

przyczyni się do bezpieczeństwa zdrowotnego także mieszkańców naszej gminy.  


