
UCHWAŁA NR IX/82/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach
powiatu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Kalisza – Miasta na prawach powiatu, stanowiącym 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 2013 r. poz. 3324) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 54 otrzymuje brzmienie:
„§ 54. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Prezydentowi,
2) klubom radnych,
3) komisjom Rady,
4) radnym,
5) grupie co najmniej 500 mieszkańców Miasta Kalisza posiadających czynne

prawo wyborcze, w trybie określonym w § 56a.”;

2) po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu:
„§  56a.  1.  Projekt  uchwały  złożony  przez  grupę  mieszkańców  winien  spełniać

wymogi wynikające ze Statutu oraz zawierać:
1) listę  z  podpisami  co  najmniej  500  mieszkańców  Miasta

popierających przedkładany projekt, zawierającą:  na każdej stronie
tytuł  projektu  uchwały  oraz  tabelę  z:  imieniem  i  nazwiskiem,
adresem,  nr  PESEL  i  własnoręcznym  podpisem  każdego
z wnioskodawców,

2) imię  i  nazwisko  maksymalnie  2  osób  upoważnionych  przez
wnioskodawców do kontaktów i występowania w toku procedowania
projektu uchwały.

2. Przewodniczący Rady, w terminie 10 dni od otrzymania, kieruje projekt
uchwały,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  do  Prezydenta  Miasta
z wnioskiem o:
1) dokonanie weryfikacji listy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pod kątem

zgodności z rejestrem wyborców,
2) przeprowadzenie analizy prawnej projektu uchwały,



3) zaopiniowanie  przez  Skarbnika  Miasta  –  jeżeli  projekt  rodzi
zobowiązania finansowe, co do możliwości ich pokrycia i skutków
dla budżetu Miasta.

3. Prezydent  przedstawia  swoje  stanowisko  wraz  z  uzasadnieniem
najpóźniej w terminie 40 dni od otrzymania wniosku.

4. Jeżeli  projekt  uchwały nie  zawiera określonej  w ust.  1  pkt  1  liczby
podpisów,  nie  jest  kierowany  pod  obrady  Rady,  a  Przewodniczący
Rady  niezwłocznie  informuje  wnioskodawców  z  podaniem
uzasadnienia.”.

§ 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 Miejskiej Kalisza

                                                                                                                                 /…/
                                                                                                                         Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/82/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach
powiatu.

Zaproponowane  zmiany  w  Statucie  Kalisza  –  Miasta  na prawach  powiatu
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
26 lutego  2004 roku  w sprawie  uchwalenia  Statutu  Kalisza  – Miasta  na prawach
powiatu,  dotyczą  doprecyzowania  zapisów  w  sprawie  inicjatywy  uchwałodawczej
mieszkańców Kalisza.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie statutu gminy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

                                                                                                                        Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                                 /…/
                                                                                                                        Andrzej Plichta


