
     Uchwała Nr XIX/110/2016 
Rady Gminy Rozdrażew  

   z dnia16 września  2016r.  
 
w sprawie zmiany uchwały 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), 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 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 
 

 § 1. W uchwale  Nr XIII/83/2016 r. Rady Gminy Rozdrażew  z dn. 26 lutego 2016 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu wprowadza się następującą zmianę:  
 

− § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :  
 

„Udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej 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 kwocie 9.022 złotych, w tym: w roku 2016 w kwocie 0 zł, w roku 2017w 
kwocie  9.022 zł.” 

 
 § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

Uchwałą nr XIII/83/2016 z dn. 26 lutego 2016 r. Rada Gminy Rozdrażew udzieliła pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu 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 
kwocie 9.022 zł, w tym w roku 2016 4.511 zł, w roku 2017 w kwocie 4.511 zł. 
 
Pismem z dn. 8 lipca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował 
Wójta Gminy Rozdrażew o braku możliwości wykorzystania przyznanych cytowaną uchwałą środków 
w roku 2016. W związku z powyższym, z uwagi na społeczny wymiar przedsięwzięcia, zwrócono się               
o przekazanie całej zadeklarowanej kwoty, tj. 9.022 zł, w roku 2017. 
 
Mając na uwadze przytoczone okoliczności, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

         Wójt Gminy  

          Mariusz Dymarski  


