
  
 

Uchwała Nr XXXIII/196/2017 
Rady Powiatu K ępińskiego 
z dnia 10 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu K ępińskiego z dnia 30 maja 2017 roku     

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu  Wielkopolskiemu w latach 2017-

2018 

 

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2016 roku, poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017-2018. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



UZASADNIENIE  
do Uchwały Nr XXXIII/196/2017 

Rady Powiatu K ępińskiego 
z dnia 10 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu K ępińskiego z dnia 30 maja 2017 roku w 

sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu W ielkopolskiemu w latach 2017-2018 

 

 

 Uchylenie uchwały następuje w związku z pismem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 25 lipca 2017 roku, informującym o podjętej decyzji w sprawie formy przekazania zadeklarowanego przez 

Powiat Kępiński wkładu własnego, ujętego w budżecie na roku 2017 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

2017 r i lata następne, przeznaczonego na realizację Projektu pn. „Wyposa żenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów lec zniczych w narz ędzia informatyczne 

umo żliwiaj ące wdro żenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stw orzenie sieci wymiany 

danych mi ędzy podmiotami leczniczymi samorz ądu województwa ”. Dotychczas przyjętą formułę 

przekazania tych środków w postaci pomocy finansowej należy zmienić na formę dotacji. 

 W związku z powyższym, podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla realizacji projektu 

„Wyposa żenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narz ędzia informatyczne umo żliwiaj ące wdro żenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych mi ędzy podmiotami leczniczymi samorz ądu 

województwa” jest zbędna, wobec czego  jej uchylenie jest konieczne i uzasadnione. 


