
UCHWAŁA NR XL/591/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych 
nieruchomości położonych na obszarze 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ) 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 XXXVIII/561/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie   udzielenia 
w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1. ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) Anna Rezler, Łukasz Rezler, do wysokości 241.552,01zł (słownie: 
dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 01/100) na wykonanie kapitalnego remontu 
budynku położonego przy ul. Piekarskiej 10, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 771.746,07 zł 
(słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 07/100); 

2) w § 1. ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „ 14) Grzegorz Olszyna, Ewa Olszyna, do wysokości 115.559,29 zł 
(słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100), na wykonanie przebudowy 
budynku położonego przy ul. Harcerskiej 5, całkowite koszty planowanych robót lub prac: 650.805,40 zł 
(słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięć złotych 40/100).”. 

§ 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 związku ze zmianą oświadczenia złożonego przez Beneficjenta – Annę Rezler i Łukasza Rezlera –
o prawnej i faktycznej możliwości odliczenia poniesionego kosztu podatku VAT, zmniejszeniu uległa wartość
kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia oraz wartość możliwej do udzielenia dotacji. W związku
z powyższym dokonano zmniejszenia wartości udzielonej Beneficjentowi – Annie Rezler i Łukaszowi
Rezlerowi - dotacji o kwotę 55.570,23 zł., a uwolnione w ten sposób środki przeznaczono zgodnie z wynikami
oceny merytorycznej na zwiększenie dotacji dla Państwa Ewy Olszyny i Grzegorza Olszyny, którym pierwotnie
przyznano dotację w zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej wysokości, ze względu na wyczerpanie
środków zarezerwowanych w budżecie Miasta Kalisza na przedmiotowe dotacje.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski

Id: F1A523BA-67E3-430C-A510-8DEFA36E28E6. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

