UCHWAŁA NR VII/91/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 marca 2019 r.
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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) i art. 25, art. 26 oraz art. 35 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1398) Rada Miasta Kalisza uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmienia się treść 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. Wielkopolskiego z 2018r., poz. 4418) w następujący sposób:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nabór wniosków o udzielenie dotacji odbywa się w terminie od 1 do 30
września roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być przyznana.”,
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ogłoszenie o naborze wniosków publikowane jest na tablicach ogłoszeń
oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Kalisza, informacja o naborze wniosków publikowana jest
również w lokalnej prasie.”,
3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wnioski o udzielenie dotacji złożone w innym terminie niż termin
naboru, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
4) § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Wnioski złożone w innym terminie, niż termin naboru, o którym mowa
w ust. 1, wnioski odrzucone lub z innych powodów rozpatrzone negatywnie nie podlegają zwrotowi.”,
5) § 3 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych
w budżecie Miasta Kalisza na prace lub roboty przy nieruchomościach położonych w Strefie lub ich
zwiększenia, Prezydent Miasta Kalisza może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Ogłoszenie i informacja
o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie określonym
w ust. 2. W ogłoszeniu o dodatkowym naborze określa się termin składania wniosków nie krótszy niż 30
dni od dnia podania informacji o tym naborze do publicznej wiadomości”.,
6) w § 3 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: „W przypadku zwiększenia w danym roku w budżecie Miasta
Kalisza kwoty przeznaczonej na dotacje na prace lub roboty przy nieruchomościach położonych w Strefie,
dotacja może zostać udzielona wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski niepodlegające odrzuceniu w
terminie, o którym mowa w ust.1, a którym z racji wyczerpania środków w budżecie Miasta Kalisza dotacja
nie została udzielona”.
7) § 4 ust. 2 pkt 13 lit. a) otrzymuje brzmienie: „wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołóstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis,
pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołóstwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie”.
2. W załączniku nr 2 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.
Wielkopolskiego z 2018r. , poz. 4418) w części „Wykaz załączników składanych do wniosku” ostatni wiersz
w tabeli otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdy o udzielenie dotacji ubiega się podmiot będący przedsiębiorcą:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
i pomocy de minimis w rybołóstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis,
pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołóstwie otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie,
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności
Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc
de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
dr inż. Janusz Pęcherz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/91/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 marca 2019 r.
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

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Poznaniu w ramach przeprowadzonego postępowania
nadzorczego podjęło w dniu 21 listopada 2018r. uchwałę Nr 25/1358/2018, w której stwierdziło, że
przedmiotowa uchwała w zakresie postanowień § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały została podjęta
z nieistotnym naruszeniem art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.
W uzasadnieniu Kolegium RIO podniosło, iż uchwała ustalająca zasady udzielania dotacji dla właścicieli i
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
nieprecyzyjnie określiła termin składania wniosków o udzielenie dotacji. W § 3 ust. 1 i ust. 2 uchwała
zawiera następujące regulacje: „Prezydent Miasta ogłasza nabór o udzielenie dotacji”(ust. 1). „Ogłoszenie
o naborze wniosków publikowane jest w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń oraz na stronach
internetowych Urzędu Miasta Kalisza. W ogłoszeniu o naborze określa się termin składania wniosków nie
krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia” (ust.2). Określony w ten sposób termin złożenia wniosku oznacza w
rzeczywistości, że kompetencja w tym zakresie została scedowana na organ wykonawczy czyli
Prezydenta, dając organowi jedynie wytyczne, że termin składania wniosku nie może być krótszy niż 30 dni
od dnia ogłoszenia naboru. Wobec powyższego Kolegium RIO zaleciło wyeliminowanie nieprawidłowości
w drodze zmiany przedmiotowej uchwały poprzez doprecyzowanie terminu składania wniosków o
udzielenie dotacji.
Do uchwały wprowadzono również zmiany wynikające z konsultacji projektu uchwały z Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Urząd nakazał uzupełnienie obowiązującej uchwały w zakresie załączników
wymaganych do wniosku o zobowiązanie Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis do
dołączenia do wniosku także zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de
minimis w rybołówstwie.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Wobec powyższego zmiana przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadniona.

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

