
Uchwała Nr XXVI/347/2012
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 6 września 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic jednostek 
pomocniczych na terenie miasta Kalisza.

Na podstawie art.  5a ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 5 ust. 1 uchwały Nr XXV/331/2012 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Kalisza ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3344 ) oraz § 87 ust. 5 
i  6  Statutu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały  
Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 52, poz. 1203 
z późn. zm.) Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami osiedli i sołectw:

1) Śródmieście I,
2) Śródmieście II,
3) Rogatka,
4) Widok,
5) XXV – lecia,
6) Zagorzynek,
7) Majków,
8) Chmielnik,
9) Ogrody,
10) Piskorzewie,
11) Czaszki,
12) Rypinek,
13) Korczak,
14) Kaliniec,
15) Tyniec,
16) Rajsków,
17) Szczypiorno,
18) Dobro,
19) Dobrzec P,
20) Sołectwo Dobrzec,
21) Sołectwo Sulisławice.

§ 2

Przedmiotem konsultacji jest zmiana granic osiedli i sołectw wymienionych w § 1.



§ 3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia opinii, złożenia uwag i propozycji 
przez wskazane jednostki pomocnicze Miasta i ich mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem 
konsultacji.

§ 4

Konsultacje będą mieć zasięg lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terenu Miasta.

§ 5

Proponowane rozwiązania z wykazem ulic wchodzących w skład osiedli i sołectw wymienionych 
w § 1 będą wyłożone do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu 
od dnia 7 września 2012r. do 20 września 2012r. 

§ 6

1. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji Przewodniczący Rady osiedla i Sołtys 
przekazują na piśmie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady 
Miejskiej Kalisza za pośrednictwem Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
2. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach mogą przedstawić swoje opinie, uwagi 
i propozycje w sprawie, o której mowa w § 2:

1) na zebraniach rad osiedli, sołectw i mieszkańców,
2) pocztą na adres: Urząd Miejski, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu 

Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej: krm@um.kalisz.pl.

§ 7

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 14 września 2012r. do 20 września 2012r. 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e
do uchwały  Nr XXVI/347/2012

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 6 września 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic jednostek 
pomocniczych na terenie miasta Kalisza.

Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą 
lub  w sprawach ważnych  dla  miasta  mogą  być  przeprowadzane  konsultacje  z  mieszkańcami 
gminy. Przeprowadzenie konsultacji pozwala pozyskać opinię mieszkańców w sprawie istotnej 
dla  miasta,  choć  jej  wynik  nie  jest  wiążący  dla  organów  gminy.  Sposób  powiadomienia 
zainteresowanych  mieszkańców  o  terminie,  zasadach  i  przedmiocie  konsultacji  wynika  
z uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r.

Zgodnie  z  §  87  ust.  5  Statutu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu,  stanowiącego 
załącznik  do uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej  Kalisza  z dnia 26 lutego 2004 r.  w 
sprawie  uchwalenia  Statutu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu,  decyzje  w  sprawach 
tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej Miasta podejmuje Rada:

1) na wniosek mieszkańców albo;
2) na  wniosek organów uchwałodawczych  jednostek  pomocniczych  Miasta,  których  

te decyzje dotyczą, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Jednakże w uzasadnionych przypadkach decyzje,  o których mowa w ust. 5, Rada podejmuje  
z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych 
Miasta, których decyzje te dotyczą oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami (ust. 6).
Zasady i tryb konsultacji, o których mowa w ust. 5 i 6, określa odrębna uchwała Rady (ust. 7).

Statut Kalisza – Miasta na prawach powiatu w § 87 ust. 4 stanowi, iż granice osiedli  
i  sołectw powinny być  zgodne z  naturalnymi  warunkami  przestrzennymi,  komunikacyjnymi  
i podtrzymującymi więzi i wspólnotę interesów społecznych. Jednostki pomocnicze w obecnych 
granicach nie spełniają w sposób dostateczny wyżej wymienionych warunków.

Ponadto  zgodnie  z  Kodeksem  wyborczym  w  miastach  przy  tworzeniu  okręgów 
wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. W związku z powyższym przyszłe 
tworzenie okręgów wyborczych wymagałoby uporządkowania granic jednostek pomocniczych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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