Uchwała Nr ... ..?3t Ł?.l. 8D.Q.Q.
Zarządu Powiatu Łowickiego

: dnia ....OA...^^y.<i.Q....^QQ.^,

z

w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dotacji celowej
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Informatyka w medycynie i zarządzaniu

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920, z 2021 r. póz.1038 i póz. 1834), art. 114 ust. l pkt 4
i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r.
póz. 711,z 2019 r. póz. 1655 i póz. 2331 oraz z 2021 r. póz. 1773 i póz. 2120), art. 8 pkt 5
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2021 r. póz. 1285, z 2017 r. póz. 2217, z 2020 r. póz. 1493 oraz z 2021 r. póz.1292,
póz. 1559, póz. 1773, póz. 1834, póz. 1981, póz. 2105, póz. 2120, póz. 2232 i póz. 2270,
z 2022 r. póz. 64 i póz. 91) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2021 r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927,
póz. 1981 i póz. 2270) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Udziela się z budżetu Powiatu Łowickiego dotacji celowej w wysokości
1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) Zespołowi Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Infonnatyka
w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu" (zwanego dalej
„Zdaniem") w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020.
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§2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w § l,

określone zostaną w odrębnej umowie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łowickiego:
l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki
3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu

-.itony

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920 z późn.zm.) powiat wykonuje zadania o charakterze
ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz do zadań zarządu powiatu należy
w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Zgodnie z art. 114 ust. l pkt 4 i art. 115
ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. póz. 711
z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać od jednostki
samorządu terytorialnego dotację z przeznaczeniem na realizację projektów finansowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub mepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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