
  UCHWAŁA NR XXI/269/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

                                    z dnia 31 marca 2016 r.

w  sprawie  wyrażenia  woli  przekazania  środków  finansowych  Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.  Wyraża  się  wolę  przekazania  w  latach  2017  –  2019  środków  finansowych
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów  budowy  nowego  obiektu  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  przy
ul. Kordeckiego.

2.  Wysokość  środków  finansowych  ustala  się  na  kwotę  10 000 000  zł  (dziesięć
milionów złotych) w rozbiciu na następujące lata budżetowe:
- rok 2017 - 3 000 000 zł;
- rok 2018 - 3 000 000 zł;
- rok 2019 - 4 000 000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

      /.../
     Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/269/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 31 marca 2016 r.

w  sprawie  wyrażenia  woli  przekazania  środków  finansowych  Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Komenda Wojewódzka  Policji  w  Poznaniu  wystąpiła  do  Prezydenta  Kalisza  z
prośbą o dofinansowanie kosztów budowy nowego budynku komendy przeznaczonej
dla  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu,  zlokalizowanego  przy  ul. Kordeckiego.
Warunki  lokalowe pracy kaliskich funkcjonariuszy i  pracowników Policji  są  bardzo
trudne,  nie przystające do współczesnych  czasów,  zwłaszcza w budynkach przy ul.
Kordeckiego.  Funkcjonowanie  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  w  dwóch
oddalonych od siebie obiektach (ul. Jasna i ul. Kordeckiego) też nie ułatwia sprawnego
działania tej służby. 

Problem ten Policja dostrzega od dawna.  Po wstępnych deklaracjach  Komendy
Głównej  Policji  o  potrzebie  budowy nowej  komendy w Kaliszu przyszedł  czas na
próbę ujęcia tej budowy w „Planie inwestycji Policji na lata 2016 – 2020”. Szacunkowy
koszt budowy nowej komendy kształtuje się na poziomie 50 000 000 zł.

Bardzo mocno sprzyjającą okolicznością do umieszczenia tej inwestycji w „Planie
inwestycji  Policji…”  jest dodatkowe jej dofinansowanie przez samorządy terenowe.
KW  Policji  informuje  też  o  wyrażonej  przez  samorządy  powiatu  kaliskiego  woli
wsparcia  tego  zadania  kwotą  2 000 000  zł.  Jednocześnie  informuje  o zamiarze
przekazania Miastu Kalisz, z chwilą zakończenia inwestycji, dotychczas zajmowanych
przez Policję  obiektów przy ul.  Jasnej i  ul.  Kordeckiego (budynek tzw. Polikliniki),
których wartość  szacuje na ponad 17 mln zł (2015 r.). Dodatkową wartość  stanowią
grunty  pod tymi  budynkami  oraz  dwa budynki  bezpośrednio  przyległe  do budynku
Polikliniki.

Zawarta w niniejszej  uchwale deklaracja woli  Rady Miejskiej  Kalisza wsparcia
budowy nowej komendy będzie miała istotne znaczenie dla podjęcia decyzji o realizacji
tej inwestycji.

            Prezydent 
        Miasta Kalisza
                 /.../

Grzegorz Sapiński


