
   UCHWAŁA NR XXIX/360/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

                                                 z dnia 27 października 2016 r. 
         

w sprawie wyrażenia woli udzielenia 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 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 

§ 1.

1. Wyraża się wolę udzielenia w roku budżetowym 2017 pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji  dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1 dotyczy kwoty w wysokości 108 541,65 zł. 

§ 2.

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu w zakresie §1 nastąpi po podjęciu przez organ
stanowiący Miasta uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

§ 3. 

Uchyla się:
1) uchwałę  nr  XX/255/2016  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  25  lutego  2016r.  

w  sprawie  wyrażenia  woli  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu,

2) uchwałę  nr  XX/258/2016  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  25  lutego  2016r.  
w  sprawie  udzielenia  przez  Miasto  Kalisz  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu. 

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

        /.../
           Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXIX/360/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 października 2016r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu

Dnia 25 lutego 2016r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwały nr XX/255/2016 w sprawie
wyrażenia  woli  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu  Wielkopolskiemu  oraz  
nr XX/258/2016 w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.  Kwota  pomocy  ustalona  została  w  oparciu  o  pismo  Marszałka
Województwa Wielkopolskiego z dnia  30 października 2015r.  Wynosiła ona 108 541,65
(słownie:  sto  osiem tysięcy  pięćset  czterdzieści  jeden złotych  65/00)  i  przekazana  miała
zostać  w  następujących  transzach  w  roku  2016  kwota  54 270,83zł,  w  roku  2017  kwota
54 270,82zł.  Dnia  08  lipca  br.  do  Prezydenta  Miasta wystosowane  zostało  pismo  
DZ-IV.9024.82.2015 Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu  informujące  o  niewykorzystaniu  w  roku
bieżącym  zadeklarowanej  kwoty  dotacji.  Mając  na  uwadze  społeczne  znaczenie
przedsięwzięcia, którego realizacja przyczyni się do zwiększenia zasięgu i dostępności usług
dla  pacjentów,  ofiar  wypadków  komunikacyjnych  i  nagłych  zachorowań  oraz  poprawi
mobilność,  efektywność  oraz  jakość  działań  wykonywanych  na  rzecz  bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zasadnym jest partycypowanie w danym przedsięwzięciu, co za tym idzie
ujęcie całej kwoty w budżecie Miasta Kalisza na 2017r.  

W  tym  stanie  rzeczy  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  udzielenia  pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu jest w pełni uzasadnione.

      Prezydent 
              Miasta Kalisza

           /.../
Grzegorz Sapiński  

 


