
UCHWAŁA NR LI/696/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 31 marca 2022 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 (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) oraz polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2022 r. wydanego Prezydentowi 
Miasta Kalisza na podstawie art. 25 w związku z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135), w związku z inwazją militarną Rosji na teren 
Ukrainy  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w przedmiocie przyjęcia 
uchodźców z Ukrainy kierowanych na teren Miasta Kalisza za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego i ich sukcesywne zakwaterowanie od dnia, w którym został skierowany pierwszy 
uchodźca do odwołania w liczbie maksymalnie 308 osób wraz z zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych. 

§ 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 

Wojewoda Wielkopolski swoim poleceniem z dnia 11 marca 2022 r. wydanym Prezydentowi Miasta Kalisza 
na podstawie art. 25 w związku z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135) nakazał przyjęcie uchodźców z Ukrainy kierowanych na 
teren Miasta Kalisza za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i ich sukcesywne 
zakwaterowanie od dnia, w którym został skierowany pierwszy uchodźca do odwołania w liczbie maksymalnie 
308 osób wraz z zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych. 

Szczegółowy sposób realizacji tego zadania przestawiony został w porozumieniu Wojewody 
Wielkopolskiego z Prezydentem Miasta Kalisza. W porozumieniu tym Wojewoda przyznaje Miastu Kalisz 
środki finansowe przeznaczone na pokrycie zryczałtowanych kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz 
zapewnienia niezbędnej obsługi uchodźców z terenu Ukrainy, w liczbie osób 308, w wysokości 40,00 zł 
dziennie na osobę. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) 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.3111.80.2022.7 z dnia 11 marca 2022 r. poinformował już 
Prezydenta Miasta Kalisza o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2022 związanym z finansowaniem 
wydatków na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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