
UCHWAŁA NR XXII/367/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej 
realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W Uchwale Nr LV/731/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry 
w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021”. 

2. W Uchwale Nr LV/ 731/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018r. r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry 
w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość wkładu własnego Miasta Kalisz wynosi  18 274,70 zł, z tego: 

1) w 2019 roku: 0,00 zł, 

2) w 2020 roku: 6 946,00 zł, 

3) w 2021 roku: 11 328,70 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                                             Przewodniczący 
                                                                                                                                         Rady Miasta Kalisza 
                                                                                                                                                       /.../ 
                                                                                                                                           Tadeusz Skarżyński  
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Uzasadnienie

Niniejszy Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej WRPO 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane
będzie na terenie całego AKO, a za jego wdrożenie i koordynacje odpowiada Gmina i Miasto Stawiszyn
w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji. W celu określenia
zasad tej współpracy zostało zawarte porozumienie o wspólnej realizacji Projektu.

W związku z późniejszym niż planowano, podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu konieczne jest
zaktualizowanie zapisów porozumienia, m.in. dotyczących okresu realizacji oraz wysokości wkładów własnych
w kolejnych latach poszczególnych Partnerów.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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