
UCHWAŁA NR XXV / 172 / 2016 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 

roku. 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala co następuje:  

§1. Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku w 

postaci dotacji celowej w wysokości 248 162,00 PLN na zabezpieczenie wkładu własnego do 

projektu  „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.  

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                       Przewodnicząca 

                                                                                  Rady Powiatu Wągrowieckiego  

                                                                             ………………………………….                     

                                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR  XXV /172/ 2016 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 

roku. 

W budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok zaplanowane zostaną środki 

finansowe w wysokości 248 162,00 PLN na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu  

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych  w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”. Pomoc ta jest udzielana w ramach Wstępnej Umowy 

Partnerstwa zawartej w dniu 23 marca 2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z 

siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Zespołem 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu oraz Powiatem Wągrowieckim na realizację wyżej 

wskazanego projektu. Kwota 248 162,00 PLN stanowi 15 % wkładu własnego w 2017 roku 

przeznaczonego na realizację zadania w Zespole Opieki Zdrowotnej  w Wągrowcu. 

         Niniejsza uchwała konieczna jest dla prawnej realizacji zadania.  

 

 

                                                                                        Przewodnicząca 

                                                                                             Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                …………………………………. 

                                                                                                           /Małgorzata Osuch/  

 


