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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) Rada Miejska 
w Głogówku uchwala, co następuje:§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Głogówek pomocy finansowej 
Powiatowi Prudnickiemu  stanowiącej dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń 
w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu 2022 roku w wysokości 110.000,00 zł  (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Gminą Głogówek.§ 4. Wykonanie uchwały 
powierza się Burmistrzowi Głogówka.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

W dniu 9.01.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęło pismo Zarządu Powiatu w Prudniku 
z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych z przeznaczeniem na dotację celową 
w celu wspólnej realizacji inwestycji w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w zakresie dostosowania 
pomieszczeń na Poradnię Zdrowia Psychicznego. Zagrożenie związane z pandemią Covid-19 oraz jej 
skutkami stały się dodatkowym obciążeniem dla zdrowia psychicznego naszego społeczeństwa, dlatego 
uznaje się za zasadne potrzebę utworzenia takiej placówki dla lokalnej społeczności. Warto przy tym 
wskazać, że zadania realizowane przez w/w poradnię obejmują swym zakresem także mieszkańców Gminy 
Głogówek. 
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