
Zarządzenie Nr 1 / 2018
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji zmiany granic Miasta Kalisza oraz
przygotowania wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września
2010  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu
(j.t.  zarządzenie Nr 127/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2012 r.  z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuję  Zespół  ds.  opracowania  koncepcji  zmiany granic  Miasta  Kalisza  oraz  przygotowania
wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwany dalej „Zespołem”,
w następującym składzie:

1) Stefan Kłobucki – Sekretarz Miasta;
2) Irena Sawicka – Skarbnik Miasta;
3) Monika Otrębska – Juszczak – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju;
4) Grażyna Dziedziak – Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki;
5) Mariusz Witczak – Naczelnik Wydziału Edukacji;
6) Sławomir Miłek – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury;
7) Michał Pilas – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem;
8) Janusz Sibiński – Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych;
9) Kamila Czyżak – Kościelak – p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska;
10) Aleksander Quoos – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
11) Katarzyna Wawrzyniak – Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej;
12) Krzysztof Gałka – p. o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji;
13) Elżbieta Zmarzła – Kierownik Biura Komunikacji Społecznej;
14) Danuta Rybarczyk – Radca Prawny – Koordynator Biura Radców Prawnych;
15) Marcin Pługowski – inspektor Wydziału Organizacyjnego.

§ 2.

 Zobowiązuję Zespół do przygotowania:

1) projektów uchwał Rady Miejskiej Kalisza:

a) w sprawie zmiany granic miasta Kalisza z dokładnym oznaczeniem włączanego obszaru,
b) o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie zmiany granic Miasta

Kalisza,
c) w  sprawie  wyrażenia  opinii  w  przedmiocie  zmiany  granic  Miasta  Kalisza  oraz

wystąpienia  do  właściwego  ministra  z  wnioskiem w  sprawie  zmiany  granic  Miasta
Kalisza łącznie z wymaganymi dokumentami jako załącznikami do wniosku;



2) projektu  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  powołania  komisji  do
przeprowadzenia konsultacji  z  mieszkańcami  Kalisza w przedmiocie  rozszerzenia granic
Miasta Kalisza.

§ 3.

Ponadto zobowiązuję Zespół do przygotowania:

1) projektu uzasadnienia rozszerzenia granic Miasta Kalisza;
2) projektu  stanowiska  Miasta  dotyczącego  spełnienia  przesłanek  zmiany  granic  Miasta,

polegających  na  zapewnieniu  Miastu  terytorium możliwie  jednorodnego  ze  względu  na
układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe
z  uwzględnieniem  infrastruktury  społecznej  i  technicznej,  oraz  zapewnieniu  zdolności
wykonywania zadań publicznych;

3) podstawowych  danych  statystycznych  dotyczących  liczby  ludności  na  terenie  objętym
wnioskiem, a także powierzchni tego terenu;

4) określenia  szacunkowych kosztów jednorazowych i  stałych wprowadzenia proponowanej
zmiany;

5) określenia szacunkowych planów dochodów i wydatków w następnym roku budżetowym
gmin, które będą objęte wnioskiem do ministerstwa;

6) danych poświadczających brak wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 4 d ustawy
 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);

7) dokumentów,  które  należy  dołączyć  do  wniosku,  o  których  mowa  w  §  2  ust.  2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania
przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania
granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw
gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r.
poz. 310);

8) innych opracowań mogących mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku o zmianę granic Miasta
Kalisza.

§ 4.

Zobowiązuję  kierowników  komórek  organizacyjnych  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  oraz
kierowników jednostek  organizacyjnych  Miasta  Kalisza  do  przekazywania  na  wniosek  Zespołu
niezbędnych materiałów w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Kalisza.

§ 6.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


