
UCHWAŁA NR IX/127/2019 

RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 14 maja 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych 

nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1398) w związku z §5 załącznika nr 1 do Uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z 

dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na 

obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Z budżetu Miasta Kalisza na 2019 rok udziela się dotacji celowych dla właścicieli i 

użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w 

wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na: 

1)  roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie, 

2) prace konserwatorskie i prace restauratorskie  w odniesieniu do nieruchomości 

niewpisanych do rejestru zabytków.” 

 

2) § 1. ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„Natalia Górska, Maria Bieganowska, do wysokości 68.969,00 (sześćdziesiąt osiem tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

remont elewacji, remont klatki schodowej, remont podwórza, remont bramy wjazdowej, 

instalację monitoringu w budynku położonym przy ul. Śródmiejskiej 30, całkowite koszty 

planowanych robót lub prac: 137.938,00 zł;” 

 

§ 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 IX/127/2019 
RADY MIASTA KALISZA 

Z DNIA 14 maja 2019 r. 

 

zmieniającej uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych 

nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

 

Zgodnie z uchwałą nr NR IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w budżecie 
Miasta Kalisza na rok 2019 na udzielenie przedmiotowych dotacji przewidziano środki w 
wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). W dniu 25 kwietnia 2019 roku Rada 
Miasta Kalisza przyjęła w przedmiotowej uchwale udzielenie dotacji w wysokości 1.873.327,53 zł 
(słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 
53/100). 
 
Nie zaproponowano jednak zmian w uchwale budżetowej, w ramach których można 
sfinansować różnicę w powyższych kwotach w wysokości 873.327,53 (słownie: osiemset 
siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 53/100). Nie ma także 
możliwości sfinansowania powyższej kwoty z wolnych środków. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 
 
 

           Prezydent 
       Miasta Kalisza 

   /…/ 
Krystian Kianstowski 

 
 
 


