
UCHWAŁA NR XLIII/436/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu Centrum 
Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, 

modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 t.j.), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., 
poz. 305 ze zmianami) oraz art. 114 ust. 1 pkt 2,3 i art. 115 ust. 3,4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 t.j.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Miasto i Gmina Pleszew zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej Pleszewskiemu Centrum 
Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn. „Rozbudowa, 
modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym". 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji przedmiotowej ze 
środków budżetu na 2022 rok w wysokości do 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w zakresie 
rozbudowy, modernizacji i doposażenia Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. a Miastem 
i Gminą Pleszew. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XLIII/436/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. 
 

  

Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z jednostek samorządu 
terytorialnego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wykonywanie działań inwestycyjnych, co 
jest przedmiotem niniejszej uchwały. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej dla 
Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. odbywa się w zakresie rozbudowy, 
modernizacji i doposażenia Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w 
wyniku czego powstanie: kolejna sala operacyjna, sale nadzoru poznieczuleniowego, zaplecze opieki 
okołooperacyjnej, cztery dodatkowe stanowiska intensywnej terapii oraz izolatka.  Podniesie to jakość 
świadczonych usług i pozwoli w jeszcze większym zakresie spełniać oczekiwania pacjentów z terenu Miasta 
i Gminy Pleszew w zakresie należytej opieki medycznej. Umożliwi jednocześnie ciągłe rozwijanie i 
unowocześnianie świadczonych w tym szpitalu usług. 

 W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 Burmistrz 

 

dr hab. Arkadiusz Ptak 
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