
UCHWAŁA NR XXIV/389/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych 
nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802) w związku z § 
5 załącznika nr 1 do Uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 
z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/373/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia 
w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) Zenon Simiński, Elżbieta Figiel, Konrad Dziedzic, Aldona Dziedzic, Piotr Łyszczak, Czesława Łyszczak 
do wysokości 18.965,00 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) na wykonanie 
odnowienia elewacji zewnętrznej budynku od strony podwórza w budynku położonym przy ul. Zamkowej 17, 
całkowite koszty planowanych robót lub prac: 37.930,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści 
złotych 00/100)" 

§ 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

W treści uchwały Nr XXII/373/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie

udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości

położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji nie uwzględniono imion i nazwisk dwojga

współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 17, którzy powinni zostać w niej

wskazani.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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