
Uchwała Nr XXXV/455/2017
Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia w sprawie wspólnej realizacji
projektu  pn.  „Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska  przyjazna  rowerzystom  –  Budowa  ścieżek
rowerowych"

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 ze zm.) Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Kalisz, a partnerami:

1) Powiatem Kaliskim – Liderem (partnerem wiodącym),
2) Powiatem Pleszewskim,
3) Gminą Blizanów, 
4) Gminą Opatówek,

w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska  przyjazna
rowerzystom  –  Budowa  ścieżek  rowerowych”  w  ramach  kwoty  zabezpieczonej  w  uchwale
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej NR XXXIV/448/2017 z dnia 23 02 2017r.
na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen.
Altera  do  granicy  miasta  realizowana  w  ramach  Projektu  partnerskiego  pn.  "Aglomeracja
Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych".

2. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018.
3. Wysokość wkładu własnego Miasta Kalisz wynosi 100 000,00 zł, z tego:

1) w 2017 roku: 20 000,0 zł,
2) w 2018 roku: 80 000,00 zł.

§ 2
Upoważnia się Powiat Kaliski - Lidera (partnera wiodącego) do złożenia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek
rowerowych"  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  dla  rozwoju  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej
Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020 (konkurs
nr RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 dla Poddziałania 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

       /.../
          Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/455/2017

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia w sprawie wspólnej realizacji
projektu  pn.  „Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska  przyjazna  rowerzystom  –  Budowa  ścieżek
rowerowych”

Niniejszy  projekt  pretenduje  do  dofinansowania  ze  środków  UE  w  ramach  Zintegrowanych
Inwestycji  Terytorialnych  dla  rozwoju  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej  Wielkopolskiego
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020  (Działanie  3.3.  Wspieranie  strategii
niskoemisyjnych  w  tym  mobilność  miejska,  Poddziałanie  3.3.4.  Wspieranie  strategii
niskoemisyjnych   w  tym mobilność  miejska  w  ramach  ZIT dla  rozwoju  AKO).  Przedsięwzięcie
realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym
zakresie  doświadczenie,  za  jego  wdrożenie  i  koordynację  odpowiadać  będzie  Powiat  Kaliski
w partnerskiej  współpracy  z  pozostałymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  tj.:  Powiatem
Pleszewskim, Miastem Kalisz, Gminą Blizanów, Gminą Opatówek. Powiat Kaliski (Lider - partner
wiodący) będzie również uprawniony do reprezentowania pozostałych partnerów projektu.

W  celu  zinstytucjonalizowania  zasad  współpracy  oraz  określenia  zakresu  odpowiedzialności,
a także  praw  i  obowiązków  Lidera  (partnera  wiodącego)  i  pozostałych  Uczestników  projektu,
konieczne jest  zawarcie porozumienia o współpracy w celu przygotowania i  wspólnej  realizacji
projektu, regulującego między innymi powyższe kwestie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

      Prezydent 
  Miasta Kalisza

/.../
Grzegorz Sapiński 


