
UCHWAŁA NR XL/583/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta 
Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) i art. 25, art. 26 oraz art. 35 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 485)  uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Zmienia się treść załączników nr 1 oraz nr 2 do uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 
24 maja 2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji 
zmienionej uchwałą nr VII/91/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2019r., poz. 3922) oraz uchwałą nr XXV/407/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego z 2020r., poz. 5532)  w sprawie zmiany 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,  w następujący sposób: 

1.  

W § 3 ust. 3 załącznika nr 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Dopuszcza się możliwość 
naboru wniosków w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu naboru 
wniosków.”. 

2.  

W § 4 ust. 2 pkt 14 ppkt b załącznika nr 1 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) dokument wykazujący posiadanie finansowych środków własnych Wnioskodawcy na wykonanie części 
robót lub prac objętych wnioskiem o udzielenie dotacji”.. 

3.  

W § 6. ust. 3 pkt 12 załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„12) zobowiązanie Wnioskodawcy do wydatkowania środków publicznych otrzymanych od Miasta Kalisz 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 )- 
jeżeli dotyczy;”.. 

4.  

W tabeli: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH DO WNIOSKU w pierwszej kolumnie w wierszu szóstym 
załącznika nr 2 skreśla się po myślniku wyrazy: „jeżeli dotyczy”. 

5.  

W tabeli: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH DO WNIOSKU załącznika nr 2 po wierszu czternastym 
dodaje się wiersz piętnasty w brzmieniu: „Dokument wykazujący posiadanie finansowych środków własnych 

Wnioskodawcy na wykonanie części robót lub prac objętych wnioskiem o udzielenie dotacji”. 
 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 
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Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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UZASADNIENIE

Obecnie, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Kalisza, wnioski o udzielenie

dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych

w Specjalnej Strefie Rewitalizacji składane są do Prezydenta Miasta Kalisza w formie

pisemnej. Dotychczasowe doświadczenie w udzielaniu ww. dotacji pokazuje, że słuszne

jest umożliwienie zainteresowanym składania wniosków w formie elektronicznej.

Będzie się to wiązać z upowszechnieniem możliwości wnioskowania o dotację,

a dodatkowo zmniejszy szereg niedogodności związanych z weryfikacją i oceną

wniosków składanych w formie papierowej oraz skróci czas weryfikacji i oceny wniosków.

Skorzystanie z elektronicznego systemu naboru wniosków znacznie ograniczy liczbę

wniosków obciążonych błędami formalnymi, które system będzie w stanie zweryfikować

na etapie ich składania. W przypadku wniosków składanych elektronicznie niemal cała

procedura, włączając w to m.in. korespondencję z wnioskodawcami, generowanie umów

oraz składanie sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia, będzie prowadzona

elektronicznie.

Docelowo planuje się rezygnację z naboru wniosków w formie pisemnej, natomiast

przejściowo proponuje się dopuszczenie obu form, zarówno pisemnej jak i elektronicznej

w celu umożliwienia składania wniosków także osobom wykluczonym cyfrowo.

Dokonuje się także zmiany porządkowej w załączniku nr 2 do uchwały - wniosek o

udzielenie dotacji, zgodnie z zapisem §4 ust. 2 pkt 6 załącznika nr 1 – szczegółowe

zasady udzielania dotacji, a także uzupełnia się zestaw wymaganych dokumentów o

dokument wykazujący posiadanie finansowych środków własnych Wnioskodawcy na

wykonanie części robót lub prac objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, zgodne z

§2 ust. 3 załącznika nr 1.

Ponadto zmienia się treść § 6 ust. 3 pkt 12 w związku z wejściem w życie nowej ustawy –

prawo zamówień publicznych oraz zobowiązaniem do stosowania tej ustawy.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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