
UCHWAŁA NR XLIII/320/2010 

RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 12 lutego 2010 r. 

 

 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej w 2010 r. z budżetu Gminy Pabianice do 

udzielanych świadczeń zdrowotnych na jednego zadeklarowanego świadczeniobiorcę przez 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach 

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

420) oraz art. 219 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240)  

 

Rada Gminy Pabianice  

                       uchwala, co następuje:  

 

 

 

 

§ 1.1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonych usług zdrowotnych na 

jednego zadeklarowanego świadczeniobiorcę w stosunku miesięcznym w kwocie 9,61 zł dla 

PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach na 2010 r.  

 

2. Kalkulacje stawki dotacji przedmiotowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do         

niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Pabianice.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
                                                                          Załącznik  

                                                                          do Uchwały Nr XLIII/320/2010                                                                                                                        

                                                                          Rady Gminy Pabianice 

               z dnia 12 lutego 2010 r. 

 

                       

        Wyliczenie kosztów nie pokrytych przychodami z NFZ i pozostałych usług 

               w przeliczeniu na jednego zadeklarowanego świadczeniobiorcę 

 

 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

1)Łączne przychody z usług w 

przeliczeniu na jednego 

zadeklarowanego 

świadczeniobiorcę w stosunku 

miesięcznym 

23,36 

2) Koszty świadczonych usług  

w stosunku miesięcznym w 

przeliczeniu na jednego 

zadeklarowanego 

świadczeniobiorcę 

32,97 

Różnica wynikająca z kosztów 

świadczonych usług na 

jednego zadeklarowanego 

świadczeniobiorcę a 

przypadającymi przychodami 

na jednego zadeklarowanego 

świadczeniobiorcę 

9,61 

 

 

 

 

 Z powyższych wyliczeń wynika że kwota dotacji z budżetu gminy winna pokryć 

różnicę między przychodami a przypadającymi kosztami na jednego zadeklarowanego 

świadczeniobiorcę. 

Różnica ta to kwota 9,61 zł na jednego zadeklarowanego świadczeniobiorcę w stosunku 

miesięcznym. 

Kwota dotacji w stosunku miesięcznym - 2.851 dekl. x 9,61 zł = 27.398,11 zł a w stosunku 

kwartalnym - 27.398,11zł x3 m-ce =  82.194,33 zł. 

Kwota dotacji może ulec zmianie po I kwartale 2010 r. jeśli zwiększy się liczba 

zadeklarowanych świadczeniobiorców, co wiąże się z większymi wpływami z NFZ. 

 
 


