
UCHWAŁA NR  XX/258/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

                                                 z dnia 25 lutego 2016 r.
         

w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ), art. 216 ust. 2 pkt 5
i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Miasto  Kalisz  udziela  pomocy  finansowej  Województwu  Wielkopolskiemu  w  formie

dotacji  celowej  w realizacji  zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie
Wielkopolskim.  

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1 została ujęta w budżecie Kalisza:
- w roku 2016- w kwocie: 54 270,83zł
- w roku 2017- w kwocie: 54 270,82zł

§ 2.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem
Wielkopolskim.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

        /.../
           Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
             do UCHWAŁY Nr XX/258/2016  

 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
 z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała  dotyczy  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  dla
Województwa  Wielkopolskiego  w  realizacji  zadania  w  zakresie  ochrony  zdrowia  
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji  dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017
bazy  Śmigłowcowej  Służby  Ratownictwa  Medycznego  (HEMS)  na  terenie  Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopolskim  w Kaliszu. 

W w/w sprawie  podjęta  została  już  uchwała  w  sprawie  wyrażenia  woli  udzielenia
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

W Wielkopolsce funkcjonuje tylko jedna baza – na poznańskiej Ławicy.  W związku
z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia luki w dostępie do świadczeń
medycznych  w  postaci  medycznych  czynności  ratunkowych  wykonywanych  przez
Śmigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego  (HEMS – od ang. Helicopter Emergency
Medical  Service),  przewidywana  jest  budowa nowej  bazy  z  lokalizacją  w  Michałkowie  
w Ostrowie Wielkopolskim, która swym promieniem operacyjnym obejmie obszar Miasta
Kalisza. W budżecie Miasta Kalisza na 2016 rok zabezpieczono na pomoc finansową  dla
Województwa Wielkopolskiego na powyższy cel kwotę w wysokości 54 270,83zł zł (słownie:
pięćdziesiąt  cztery  tysiące  dwieście  siedemdziesiąt  złotych  83/00),  zaś  na  2017  rok
w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  przewidziano  kwotę   w  wysokości  54 270,82zł
(słownie:  pięćdziesiąt  cztery  tysiące  dwieście  siedemdziesiąt  złotych  82/00).W  świetle
obowiązujących  przepisów  ustrojowych  ustaw  samorządowych  oraz  ustaw  odrębnych,
możliwym  jest  udzielenie  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Wielkopolskiego  w
dofinansowaniu  realizacji  tego  zadania  w  rozumieniu szeroko  pojętej  ochrony  zdrowia
mieszkańców Wielkopolski.  

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej jest w pełni
uzasadnione.

        Prezydent 
    Miasta Kalisza
              /.../
Grzegorz Sapiński


