
UCHWAŁA NR  XXVI/320/2016 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 14 lipca 2016 r. 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do partnerstwa, w celu 
realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług 
administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
 
 Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)  uchwala się, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 
Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Kalisza do partnerstwa, w celu realizacji projektu 
pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych 
w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” 
złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne - konkurs nr POWR.02.18.00-
IP.01-00-005/15 z: 
 

1) Związkiem Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu – partnerem wiodącym, 
2) Gminą Milanówek – partnerem,  
3) Gminą Rejowiec Fabryczny – partnerem,  
4) Miastem Ruda Śląska – partnerem,  
5) Miastem Tarnów – partnerem, 
6) Miastem Zielona Góra – partnerem, 
7) Miastem Częstochowa – partnerem, 
8) Miastem Gorzów Wielkopolski – partnerem, 
9) Bohdanem Turowskim Beta Consult z siedzibą w Warszawie – partnerem wybranym spoza 

sektora finansów publicznych. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
               Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
            /.../ 
               Andrzej Plichta 

 



U Z A S A D N I E N I E 
DO UCHWAŁY NR XXVI/320/2016 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 14 lipca 2016 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do partnerstwa, w celu 
realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług 
administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 
 Miasto Kalisz ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz 
podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie 
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne.  
 
 Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 złożone do 
dofinansowania projekty muszą objąć wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego 
stanowiących grupę docelową projektu. Wymagania w zakresie partnerstwa na potrzeby realizacji 
projektów aplikujących o dofinansowanie w konkursie wynikają bezpośrednio z uregulowań 
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 
Zgodnie z tym przepisem „ W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez 
instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą 
regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty 
wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące 
wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych 
w porozumieniu albo umowie o partnerstwie”. Projekt w przypadku uzyskania dofinansowania 
będzie realizowany w ramach partnerstwa wspólnie ze Związkiem Miast Polskich – partnerem 
wiodącym, Bohdanem Turowskim Beta Consult z siedzibą w Warszawie  – partnerem wybranym 
spoza sektora finansów publicznych oraz Gminą Milanówek, Gminą Rejowiec Fabryczny, 
Miastem Ruda Śląska,  Miastem Tarnów, Miastem Zielona Góra, Miastem Częstochowa,  
Miastem Gorzów Wielkopolski. 
 
 W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
            Prezydent  
                   Miasta Kalisza 
                 /.../ 

Grzegorz Sapiński 


