
  UCHWAŁA NR XLVI/603/2017  
 RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 

z dnia 30 listopada 2017 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

W uchwale nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu  § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1 ust. 2. Wysokość środków finansowych ustala się na kwotę 10 000 000 zł (dziesięć   
      milionów złotych) w rozbiciu na następujące lata budżetowe: 
   - rok 2018 - 3 000 000 zł; 
   - rok 2019 - 7 000 000 zł.” 
 
 

§ 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 XLVI/603/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
 

z dnia 30 listopada 2017 r. 
 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
 
 

Uchwała nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu określała przekazanie Policji kwoty 10 mln zł w trzech rocznych ratach, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowego budynku Komendy Miejskiej Policji 
w Kaliszu przy ul. Kordeckiego.  

Zgodnie ze wskazaną wyżej uchwałą w budżecie Miasta na 2017 r. ujęto na ten cel 3 mln 
zł, które – na podstawie zawartego następnie porozumienia - miały być przekazane KWP do 
30 listopada br. Obecnie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem 
o przeniesienie tej kwoty na 2018 r. do łącznej kwoty dofinansowania w tymże roku 
w wysokości 6 mln zł, argumentując to tym, że aktualnie zaplanowany i realizowany w 2017 
r. front prac sfinansowany zostanie ze środków własnych Policji, a kosztowniejsze prace 
realizowane będą dopiero w przyszłym roku.  

Realia konstruowania budżetu na 2018 r. oraz obowiązująca Wieloletnia Prognoza 
Finansowa dla Miasta Kalisza nie pozwalają jednak zwiększyć zakresu finansowania budowy 
nowej Komendy Policji w 2018 r., realnie będzie  to możliwe dopiero w 2019 r.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

 

          Prezydent 
      Miasta Kalisza 

    /…/ 
Grzegorz Sapiński 


