
UCHWAŁA NR XII/192/2019 

RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 czerwca 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) w § 1. ust. 2 skreśla się pkt 8. 

2) w  § 1. ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„Ricco Estate sp. z o. o., do wysokości  223.678,59 zł.(dwieście dwadzieścia trzy tysiące 

sześćset siedemdziesiąt osiem 59/100) na wykonanie remontu dachu oraz rekonstrukcję   

detalu architektonicznego na attyce w elewacji frontowej budynku  położonego przy ul. 

Śródmiejskiej 27, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 572.835,48 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 XII/192/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
Z DNIA 27 czerwca 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 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 przyznano dotację 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.  
 
Zgodnie z  §6 ust. 4 Wnioskodawcy przysługuje 30-dniowy termin na podpisanie umowy 
o udzielenie dotacji, który jest liczony od dnia otrzymania informacji o jej przyznaniu. Osoby 
wnioskujące o dotację, o której mowa powyżej nie podpisały umowy w  zastrzeżonym terminie 
oraz przekazały drogą elektroniczną informację, iż rezygnują z jej podpisania. Zgodnie 
z przywołanym przepisem jest to równoznaczne z decyzją Wnioskodawcy o wycofaniu wniosku 
o udzielenie dotacji. W tej sytuacji wniosek ten nie jest brany pod uwagę przy rozpatrywaniu 
wniosków, które wpłynęły w trakcie  naboru, a kwota przyznanej dotacji winna zostać 
automatycznie przesunięta zgodnie z wynikami oceny merytorycznej wniosków 
zakwalif ikowanych pod względem formalnym. Stąd kwota  68.969 ,00  zwiększa kwotę dotacji 
przyznaną f irmie Ricco Estate sp. z o. o. na wykonanie remontu dachu oraz rekonstrukcję   
detalu architektonicznego na attyce w elewacji frontowej budynku  położonego przy ul. 
Śródmiejskiej 27. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 
 
 
                     Prezydent 
                Miasta Kalisza 
              /.../ 

Krystian Kinastowski 
 
 
 


