
UCHWAŁA NR XII/120/2015 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 

z dnia 25 czerwca 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 oraz z 2015 r. poz. 3151) wprowadza się 

następujące zmiany: 
 

1) § 42 otrzymuje brzmienie: 

„§ 42. 1. W głosowaniu tajnym radni posługują się kartami ostemplowanymi pieczęcią 

Rady. 

2. Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska osób, 

których dotyczy głosowanie. 

3. Przy każdym nazwisku umieszcza się słowa „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. 

4. Postawienie krzyżyka w trybie głosowania pisemnego: 

1) przy słowie „za” - oznacza głos za, 

2) przy słowie „przeciw” - oznacza głos przeciw, 

3)  przy słowie „wstrzymuję się” - oznacza wstrzymanie się od głosowania.” 

 

2) skreśla się § 43, 
 

3) skreśla się § 44. 
 

§ 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 XII/120/2015 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 

z dnia 25 czerwca 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 tajnego głosowania. Zmiany 

związane są ze zbliżającymi się wyborami ławników do sądu powszechnego.  

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 


