
   

 

 

Uchwała nr 220/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy 
finansowej  
 
Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 216 ust. 2 pkt 5  
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
1622, 1649 i 2020) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.1)) – uchwala się, co 
następuje:  

§ 1. 

W uchwale nr 30/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy finansowej w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Udziela się Gminie Miastu Radom pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, do 
wysokości 2.468.248 zł, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.”. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Mirosław Adam Orliński 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r.  
poz. 525, 1287, 1495 i 1951. 
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Uzasadnienie 
 

Województwo Mazowieckie wykonując uchwałą nr 30/19 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 12 marca 2019 r. na podstawie umowy udzieliło Gminie Miastu Radom 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu” w wysokości 
2.500.000,00 zł 

W wyniku realizacji zadania po przeprowadzonym przez realizatora zadania tj. Radomską 
Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, postępowaniu przetargowym powstały 
oszczędności w wysokości 31.752,00 zł.  

W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy finansowej w zakresie wysokości pomocy.  


