
UCHWAŁA NR XXV/394/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji 
rządowej 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz poleceń Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. i 2 kwietnia 2020 r. 
wydanych Prezydentowi Miasta Kalisza na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w przedmiocie przejęcia zadań 
z zakresu administracji rządowej określonych w art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) polegających na zapewnieniu 
funkcjonowania w Kaliszu obiektów kwarantanny zbiorowej. 

§ 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

Zgodnie z brzmieniem art. 33, w związku z art. 5 ust.1, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) wojewoda zapewnia
warunki kwarantanny osobom, które miały styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, na
które państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, w drodze
decyzji, nałożył ten obowiązek.

Wojewoda Wielkopolski swoimi poleceniami z dnia 25 marca 2020 r. i 2 kwietnia 2020 r. wydanymi
Prezydentowi Miasta Kalisza na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) nałożył ten
obowiązek na Prezydenta Kalisza. Szczegółowy sposób realizacji tych poleceń regulowany jest porozumieniami
Wojewody Wielkopolskiego z Prezydentem Miasta Kalisza.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na
podstawie porozumienia z organami tej administracji a do właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie
uchwał w sprawie przyjęcia takich zadań.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.83.2020.7 z dnia 8 maja 2020 r. poinformował już Prezydenta
Miasta Kalisza o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację ww. porozumień w 2020 r.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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