
                                         UCHWAŁA NR XXV/304/2016
                                         RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                         

    
                                   z dnia 21 czerwca 2016 r.                                            

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych  do rejestru
zabytków. 
                                                                                                         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  i art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)  w związku z uchwałą Rady
Miejskiej Kalisza Nr XLVII/641/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad
udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta
Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 3323) uchwala się, co następuje:

§ 1

W  §  1  uchwały  Nr  XXI/264/2016  Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia  31  marca  2016  roku
w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, zmienionej
uchwałą nr XXIII/289/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 roku, wprowadza się
następujące zmiany: 

1) w ust. 1 wyrazy:„580.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy)” zastępuje się
wyrazami: „600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy)”,

2) w ust. 2 po pkt 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu: 
           „9) Joannie Woldańskiej – Witczak i  i  i  i Michałowi Woldańskiemu  - na remont elewacji
                 frontowej zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego          

     w  Kaliszu  przy ul. Pułaskiego 16 wraz z zabezpieczającymi pracami   
     konserwatorsko-  rekonstrukcyjnymi dekoracji sztukatorskiej - w wysokości            

               20.000,00 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  XXV/304/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                               

                                               z dnia 21 czerwca 2016 r.            

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych  do rejestru
zabytków.

Właściciele  zabytkowej kamienicy  wraz  z  oficyną  przy  ul.  Pułaskiego  16
w Kaliszu w dniu 20.05.2016 r. złożyli do Prezydenta Miasta Kalisza wniosek o udzielenie
z  budżetu  Kalisza na 2016 r.,  dotacji  w  wysokości  90.000,00 zł  na  zadanie pn.  Remont
elewacji  frontowej  zabytkowego  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  położonego  w
Kaliszu  przy  ul.  Pułaskiego  16  wraz  z  zabezpieczającymi  pracami  konserwatorsko-
rekonstrukcyjnymi dekoracji sztukatorskiej.  

Przedmiotowy wniosek złożony został w trybie określonym w § 9 ust. 2 uchwały
Rady Miejskiej Kalisza Nr XLVIII/641/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta
Kalisza,  mającym  zastosowanie  w  sytuacji  konieczności  podjęcia  prac  interwencyjnych,
wynikających z zagrożenia zabytku. 

Obiekt  charakteryzuje  się  bogatą  dekoracją  sztukatorską  elewacji   –  gzymsy,
ząbkowania pilastrów, wraz  z głowicami, konsol i płyt balkonowych oraz pełnoplastyczne
dekoracje rzeźbiarskie w formie 6 waz w poziomie 5.tej  kondygnacji.  Kamienica posiada
dużą wartość historyczną i artystyczną. 

Zły stan tynków i  dekoracji  sztukatorskiej  na  elewacji  zabytkowej  kamienicy,
potwierdzony jest oceną stanu technicznego elewacji budynku, opinią konserwatorską oraz
opinia  Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura  w Kaliszu,  daje  podstawę
właścicielom  obiektu  do  ubiegania  się  o  udzielenie  dofinansowania  z  budżetu  Kalisza  
na wykonanie pilnych prac interwencyjnych o charakterze konserwatorskim i restauratorskim,
w sytuacji zagrożenia zabytku.

Łącznie w 2016 r. na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, rozdzielona zostanie
kwota 600.000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

          Prezydent 
      Miasta Kalisza
               /.../

Grzegorz Sapiński


