
UCHWAŁA NR XII/178/2019  
                                                 RADY MIASTA  KALISZA  
                                                 z dnia 27 czerwca 2019 r. 

          
 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu 
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 2019 r.  poz. 869) 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 ambulansu sanitarnego typ A dla 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w wysokości 

200.000 zł (słownie: dwieście 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 Miasta Kalisza 

         /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 



                                                 UZASADNIENIE  
             do UCHWAŁY Nr XII/178/2019  

 RADY MIASTA KALISZA 
 z dnia 27 czerwca 2019r. 

 
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 ambulansu sanitarnego typ A dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.  
 
Uwzględniając wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 
Perzyny w Kaliszu  Miasto Kalisz podjęło decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego typu A dla Szpitala. Zakup nowego 
ambulansu jest elementem niezbędnym z punktu widzenia konieczności zachowania ciągłości 
działalności i niezakłóconej pracy. Tego typu pojazdy są wykorzystywane przez Szpitalny 
Oddział Ratunkowy do realizacji transportów pacjentów niezdolnych do samodzielnego 
poruszania się po zakończeniu hospitalizacji w szpitalu.  
 
Przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy 
pomiędzy Miastem Kalisz, a Województwem Wielkopolskim. 
 
 

      Prezydent 
  Miasta Kalisza 
          /…/ 

Krystian Kinastowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


