
UCHWAŁA NR III/19/2018  

RADY MIASTA KALISZA  

z dnia 20 grudnia 2018 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. 

poz. 967 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 19 po punkcie 7) dodaje się punkt 8) o treści: 

8) punkt obywatelski. 

 

2) po § 20 dodaje się § 20a  o treści: 

„§ 20a. 1. W sesji mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i innych organizacji społecznych z prawem zabrania głosu – 

punkt obywatelski. 

2. Organizacje, o których mowa w ust. 1 zgłaszają pisemnie Przewodniczącemu 

chęć zabrania głosu, wskazując temat wystąpienia, nie później niż 3 dni przed 

terminem sesji.  

3. Podczas jednej sesji głos mogą zabrać maksymalnie 3 osoby.  

4. O prawie do zabrania głosu decyduje Przewodniczący biorąc pod uwagę 

kolejność zgłoszeń. 

5. Po wystąpieniach przedstawicieli organizacji, o których mowa w ust. 1 nie 

prowadzi się dyskusji. 

6. Postanowienia § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio do przedstawicieli 

organizacji, o których mowa w ust. 1.” 

 
§ 2. 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 III/19/2018  

RADY MIASTA KALISZA  

z dnia 20 grudnia 2018 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.  

 

 
Zaproponowane zmiany w Statucie Miasta Kalisza mają przede wszystkim 

zwiększyć kontrolę społeczną nad działaniami Prezydenta Miasta Kalisza oraz 

zwiększyć udział społeczeństwa w procesie podejmowania uchwał przez Radę Miasta 

Kalisza.  

 Istotnym jest, aby zwiększyć udział społeczeństwa w proces podejmowania 

decyzji przez organy Miasta Kalisza. Stąd zasadne jest włączenie do grona podmiotów 

posiadających prawo zabrania głosu podczas sesji Rady Miasta przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych. 

 

 
           Radny 

Rady Miasta Kalisza 

            /…/ 

    Eskan Darwich 

 

 


