
UCHWAŁA NR LVII/747/2018 
RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 
 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy 
ul. Augustyna Kordeckiego 19. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) w związku z 
art. 89 ust. 1,3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 
996 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIII/538/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 
2017 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. 
Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19. 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

           Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

                   /…/ 
          Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LVII/747/2018 

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy 
ul. Augustyna Kordeckiego 19. 
 
Biorąc pod uwagę: 
- wysokie koszty adaptacji budynku na ul. Handlowej 30 w Kaliszu, znacznie 
przekraczające pierwotne szacunki na poziomie 500 tys. zł, 
- nieuregulowany stan prawny terenu na którym znajdują się obiekty budowlane 
wymagające ponoszenia znaczących wydatków z budżetu Miasta, 
-  wykonanie do końca 2018 roku wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej 
budowy nowego obiektu na potrzeby Ośrodka na ul. Domowej w Kaliszu, 
 
Prezydent Miasta podjął decyzję o pozostawieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 2 w dotychczasowej lokalizacji, przeznaczając jeszcze w tym roku 
niezbędne środki na remont tego obiektu. 
 
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 

     Prezydent 
             Miasta Kalisza 

          /…/ 
Grzegorz Sapiński 

 


