
UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych
w  formie  dotacji  dla  Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu  Polowego  pw.
św.  Wojciecha i  św.  Stanisława w Kaliszu  na prace  konserwatorskie,  restauratorskie
i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

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 ze zm.)  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 ze zm.) oraz art.  221 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm),
w związku z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XLVII/641/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
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  dnia  28  maja  2014  r.
poz.3323) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr  XVIII/215/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
zapewnienia  w  budżetach  Kalisza  środków  finansowych  w  formie  dotacji  dla
Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu  Polowego   pw.  św.  Wojciecha  i  św.  Stanisława  
w  Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane
częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 (WRPO 2014+), § 1. i § 2. otrzymują brzmienie:

„ § 1. 1. Zapewnia się w budżetach Kalisza na lata 2017-2019 środki finansowe w wysokości
950.000,00  zł (słownie  złotych:  dziewięćset  pięćdziesiąt  tysięcy) w  formie  dotacji  dla
Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława przy
ul.  Kolegialnej  2  w  Kaliszu,  tytułem wkładu  własnego  na  realizację  następujących  prac:
remont  elewacji  kościoła  pojezuickiego  wraz  z  konserwacją  okien,  konserwację  ścian  i
sklepień  wewnątrz  kościoła,  konserwację  sztukaterii,  konserwację  zabytków  ruchomych
(ołtarz główny, epitafia, portale, elementy drewniane), konserwacja empory, remont posadzki
w nawie głównej.

2. Prace konserwatorskie i roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 wchodzą w skład
projektu pn.  „Z tradycją w przyszłość – renowacja  zabytkowego kościoła pojezuickiego w
centrum  Kalisza  i  modernizacja  wnętrza  na  potrzeby  organizacji  działań  kulturalnych”,
ubiegającego się  o  dofinansowanie  ze  środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego



Programu Operacyjnego na lata  2014-2020 w ramach Osi  Priorytetowej  4,  Działanie  4.4.
Zachowanie,  ochrona,  promowanie  i  rozwój  dziedzictwa  naturalnego  i  kulturowego,
Podziałanie 4.4.1.Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, planowane są do
realizacji w latach 2017-2019.

§ 2.Wkład w formie dotacji,  o którym mowa w § 1 wyniesie w latach 2017 – 2019 do  
950.000,00 zł, z czego w roku 2017 do wysokości 150.000,00 zł, w roku 2018 do wysokości
250.000,00 zł, w roku 2019 do wysokości 550.000,00 zł”.

§ 2.

Uchyla się w całości uchwałę nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września
2016r.  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zapewnienia  w  budżetach  Kalisza  środków
finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św.
Wojciecha  i  św.  Stanisława  w Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty
budowlane  finansowane  częściowo  ze  środków  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
          Zbigniew Włodarek 



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV/438/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                               

           z dnia 23 lutego 2017 r.         

                                                        

zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych
w  formie  dotacji  dla  Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu  Polowego   pw.  św.
Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Proboszcz Parafii  w dniu 26 stycznia br. zwrócił się do Prezydenta Miasta Kalisza
z  wnioskiem o  zmianę  uchwały  nr  XXVIII/333/2016  Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia  29
września  2016  r.  w  dotyczącej  zapewnienia  w  budżetach  Kalisza  środków  finansowych
w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha
i  św.  Stanisława w Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty budowlane
finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w części dotyczącej zakresu projektu oraz harmonogramu
realizacji zadania.

W związku z koniecznością podjęcia pilnych prac ratunkowych związanych z bardzo
złym stanem dachu  na  kościele  pojezuickim,  Parafia  pozyskała  w 2016 r.  na  część  prac
remontowych dachu środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Kalisza,
Marszałka Woj. Wielkopolskiego, Miasta Kalisza oraz aplikuje w 2017 r. o środki zewnętrzne
na ten cel. Mając na uwadze powyższe,  z projektu pn. „Z tradycją w przyszłość – renowacja
zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby
organizacji  działań  kulturalnych”  przygotowanego  do (WRPO  2014+)  wyłączony  został
pełen zakres robót remontowych dachu.

W  Regulaminie  ogłoszonego  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Poznaniu  konkursu
(WRPO  2014+)  RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16  -  Oś  Priorytetowa  4,  Działanie  4.4.
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój naturalnego i kulturalnego, Poddziałanie 4.4.1.
Inwestycje  w  obszarze  dziedzictwa  kulturowego  regionu)  określono,  że  Beneficjent
zobowiązany  jest  do  zakończenia  realizacji  projektu  do  końca  czerwca  2019  r.   Parafia
musiała  zatem  zmienić  harmonogram  realizacji  projektu  „Z  tradycją  w  przyszłość  –
renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na
potrzeby organizacji działań kulturalnych” planowany na lata 2017-2020 zgodnie z uchwałą
nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. i dostosować go do
wymogów regulaminowych.

Wobec  skrócenia  czasu  realizacji  projektu  do  trzech  lat  konieczna  jest  zmiana
harmonogramu wykorzystania środków zapewnionych w budżetach Kalisza w formie dotacji
dla Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i  św. Stanisława



w  łącznej  kwocie  dotacji  950.000,00  zł,  z  czego  w  roku  2017  przypadnie  dotacja  do
wysokości  150.000,00  zł,  w  roku  2018  do  wysokości  250.000,00  zł,  w  roku  2019  do
wysokości 550.000,00 zł.

Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
w Kaliszu poinformowała również, że w dniu 27.01.2017 r. złożyła wniosek na projekt pn.
„Z tradycją w przyszłość – renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza
i  modernizacja  wnętrza  na  potrzeby  organizacji  działań  kulturalnych”  w  Urzędzie
Marszałkowskim w Poznaniu i  po weryfikacji ww. wniosku zobowiązana będzie dołączyć
uaktualnioną uchwałę Rady Miejskiej Kalisza.   

Mając  na  uwadze  powyższe  uwarunkowania,  podjęcie  uchwały  jest  zasadne
i konieczne.

          Prezydent 
     Miasta Kalisza
              /.../

Grzegorz Sapiński 
                                                                                  


