
UCHWAŁA NR XXXIII/413/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty

niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 21 oraz
art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 672, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie
określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji
proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
oraz  jednostki  sektora  finansów  publicznych  będące  gminnymi  lub  powiatowymi  osobami
prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 342), wprowadza się następującą
zmianę: 

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pkt 1 - w wysokości 80 % kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 5.000 zł,”

”, 
2) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) pkt 2 - w wysokości 80 %  kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 2.000 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. 

          Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

         /.../
                      Zbigniew Włodarek



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/413/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 stycznia 2017 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty

niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Pismem nr WA-0903/50/2,4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w  Poznaniu  zawiadomiła  Prezydenta  Miasta  Kalisza,  że  zostało  wszczęte  postępowanie  
w odniesieniu do uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
oraz  jednostki  sektora  finansów  publicznych  będące  gminnymi  lub  powiatowymi  osobami
prawnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uznała, że użyte w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2
uchwały sformułowanie „do 80 %” nie stanowi jednoznacznego określenia zasad udzielania
dotacji celowej ze środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. W związku z powyższym, aby określone w uchwale nr XXXI/397/2016
Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  29  grudnia   2016  r.  zasady  udzielania  dotacji  celowej  
na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez  podmioty
niezaliczane  do sektora  finansów publicznych  oraz  jednostki  sektora  finansów publicznych
będące  gminnymi  lub  powiatowymi  osobami  prawnym,  w  ocenie  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Poznaniu,  nadzorującej  gospodarkę  finansową  Miasta  Kalisza,  były
jednoznaczne, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

         Prezydent
     Miasta Kalisza
               /.../

Grzegorz Sapiński 


