
UCHWAŁA NR XXV/305/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

                                                 z dnia 21 czerwca 2016 r.
         

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

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 

z  2016  r.  poz.  446)  oraz  art.  216  ust.  2  pkt  5  i  art.  220  ust.  1  i  2  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. Wyraża się zgodę na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej w formie dotacji

celowej  dla  Województwa  Wielkopolskiego  na  zakup  aparatury  medycznej  dla

Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  im.  Ludwika  Perzyny  w  Kaliszu  w  wysokości

300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).  

2. Szczegółowe warunki przekazania pomocy, o której  mowa w ust. 1 określi umowa. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

        /.../
           Andrzej Plichta



                                                 UZASADNIENIE 
             do UCHWAŁY Nr XXV/305/2016  

 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
 z dnia 21 czerwca 2016r.

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

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa
Wielkopolskiego na zakup aparatury medycznej  dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

Uwzględniając  wnioski  Dyrektora  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  im.  Ludwika
Perzyny w Kaliszu Miasto Kalisz podjęło decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
z  przeznaczeniem na zakup aparatury  medycznej  dla  Szpitala.  Zakupiony  sprzęt  poprawi
jakość  świadczonych  usług  oraz  skróci  czas  oczekiwania  na  badania  diagnostyczne  
i hospitalizację. Wpłynie także na wzrost zadowolenia mieszkańców Kalisza korzystających 
z  usług  medycznych  świadczonych  przez  Wojewódzki  Szpital  Zespolony.  Umożliwi
jednocześnie przystosowane Szpitala do standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz norm
UE. 

Przekazanie  pomocy finansowej  w formie  dotacji  celowej  nastąpi  na  podstawie   umowy
pomiędzy Miastem Kalisz, a Województwem Wielkopolskim.

       Prezydent 
    Miasta Kalisza
              /.../
Grzegorz Sapiński




