Uchwała Nr XXXVIII/237/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na
dofinansowanie

inwestycji

dotyczącej

budowy

bazy

Śmigłowcowej

Służby

Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 8 lit. e oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Powiatu Kępińskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Województwu Wielkopolskiemu w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji
celowej 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 w wysokości 59.316 zł.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Województwem
Wielkopolskim.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/237/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na
dofinansowanie

inwestycji

dotyczącej

budowy

bazy

Śmigłowcowej

Służby

Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków.
Do zadań samorządu województwa należy miedzy innymi ochrona zdrowia mieszkańców tej
wspólnoty o zasięgu regionalnym. Skuteczność wszystkich form działania samorządu województwa w
tym obszarze, w dużej mierze zależy od szybkiego dotarcia z pomocą medyczną do osób jej
potrzebujących. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje w Polsce od 15 lat jako kontynuator
przedwojennego i powojennego lotnictwa sanitarnego. W chwili obecnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
prowadzi działalność w 18 stałych bazach, w których stacjonują śmigłowcowe zespoły ratownictwa
medycznego.
W Wielkopolsce funkcjonuje tylko jedna baza – na poznańskiej Ławicy. W związku z
powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia luki w dostępie do świadczeń medycznych
w postaci medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowcowe Służby Ratownictwa
Medycznego (HEMS – od ang. Helicopter Emergency Medical Service), przewidywana jest budowa
nowej bazy z lokalizacją w Michałkowie w Ostrowie Wielkopolskim, która swym promieniem
operacyjnym obejmie obszar Powiatu Kępińskiego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kępińskiego przewidziano kwotę w wysokości 59.316 złotych.
Wysokość udzielonej pomocy ustalona została w wyniku przyjęcia propozycji Województwa
Wielkopolskiego, określającej kwotę pomocy jednostek samorządu terytorialnego jako przelicznik
kwoty, której nie zapewni Województwo w parytecie do liczby mieszkańców danej jednostki
samorządowej. Pomoc udzielona będzie w roku 2018.
Zasadność potrzeby udzielenia przedmiotowej w uchwale pomocy finansowej Rada Powiatu
Kępińskiego uznała, podejmując na sesji w dniu 30 listopada 2015 r. oświadczenie w tej sprawie.
W świetle obowiązujących przepisów ustrojowych ustaw samorządowych oraz ustaw
odrębnych, możliwym jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w
dofinansowaniu realizacji tego zadania w rozumieniu szeroko pojętej ochrony zdrowia mieszkańców
Wielkopolski.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej jest w pełni uzasadnione.

