
UCHWAŁA NR XXXIII/485/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej 
realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień 

przeciwko WZW typu B na terenie 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miasta Kalisza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LV/730/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania 
zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", w §1 
uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 skreśla się pkt. 25; 

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2022. 

3. Wysokość wkładu własnego Miasta Kalisz wynosi 50 921,22 zł, z tego: 

1) w 2018 roku: 0 zł, 

2) w 2019 roku: 0 zł, 

3) w 2020 roku:  18 827,72 zł, 

4) w 2021 roku:  19 927,90 zł, 

5) w 2022 roku:  12 165,60 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 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej przez Powiat Kaliski - Lidera (partnera wiodącego) wraz z partnerami.

W celu zinstytucjonalizowania zasad współpracy oraz określenia zakresu odpowiedzialności, a także praw
i obowiązków Lidera (partnera wiodącego) i pozostałych Uczestników projektu, zawarto porozumienie
o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, regulującego między innymi powyższe
kwestie.

Powołane porozumienie zostanie aneksowane ze względu na zmianę partnerów oraz terminu realizacji
projektu, aktualizację planowanego budżetu projektu, a także dodanie do jego zakresu dodatkowego zadania
obejmującego zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu/urządzeń medycznych dla szpitali z terenu
AKO, ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19.

W związku powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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