
UCHWAŁA NR XXX/270/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/106/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 
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 2016 r. poz 1870 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XIV/106/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, zmienionej uchwałą nr XXII/180/16 Rady Gminy i Miasta 
Odolanów z dnia 21 października 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie: "Udziela się Województwu Wielkopolskiemu w 2018 roku pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 25.112,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto dwanaście złotych) na 
realizację 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia poinformował, iż
ze względu na aktualizację harmonogramu realizacji inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopolskim pomoc finansowa pozwalająca na wspólne finansowanie zadania
nie zostanie wykorzystana w roku 2017. Realizację przedsięwzięcia przewidywana jest w roku 2018, w związku
z powyższym przesunięcie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2018 jest
uzasadnione.
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