
UCHWAŁA NR XXXVIII/490/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu 
Wielkopolskiemu. 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i 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.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1870 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. W związku z zawarciem pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz, 
w dniu 2 października 2009 r., porozumienia w sprawie wspólnego realizowania projektu 
o roboczym zakresie „Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym 
z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach 
struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii” (z późn. zm.), Miasto Kalisz realizując przedmiotowe porozumienie 
udziela Województwu Wielkopolskiemu pomocy rzeczowej  polegającej na przekazaniu 
dokumentacji projektowych wraz z nakładami poniesionymi przez Miasto Kalisz na 
realizację umów zawartych w wykonaniu przedmiotowego porozumienia, na kwotę 
263.220,00 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych). 

2. Podstawę przekazania dokumentacji projektowych i nakładów stanowić będzie umowa 
zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz. 

 
§ 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 XXXVIII/490/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 18 maja 2017 r. 

 

w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu 
Wielkopolskiemu. 

 

Niniejsza uchwała stanowi kontynuację w wypełnieniu zobowiązań Miasta Kalisza, 
które zostały zaciągnięte poprzez podpisanie w dniu 2 października 2009 r. porozumienia 
pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie realizowania  
wspólnego projektu dotyczącego „Utworzenia Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym 
z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii”. Podstawę do przekazania dokumentacji projektowych i nakładów na łączną 
kwotę 263.220 zł. stanowić będzie umowa zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim 
a Miastem Kalisz.  

 W związku z powyższym wywołanie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione 
i konieczne.  

 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
               /…/ 
     Barbara Gmerek 

       Wiceprezydent Miasta Kalisza 
 

 


