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Informacja 

z przebiegu prac i konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

Prezydent Miasta Kalisza za pośrednictwem komunikatu z dnia 22 czerwca 2015 r. 

poinformował o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę          

Nr XXII/287/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej. W komunikacie określono możliwość składania propozycji uregulowań 

w ww. zakresie w terminie do 9 lipca br. Komunikat został zamieszczony na stronie 

internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszony na tablicy ogłoszeń 

UM, a także przekazany drogą elektroniczną do kaliskich organizacji pozarządowych i do 

lokalnych mediów. 

Zarządzeniem Nr 272/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Prezydent Miasta Kalisza powołał 

Zespół ds. opracowania propozycji uregulowań dotyczących realizacji w Kaliszu zadań 

publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w składzie: Janusz Sibiński (przewodniczący 

Zespołu), Izabela Grześkiewicz, Jolanta Wojciechowska, Magdalena Wiczewska, Krzysztof 

Ziental, Halina Marcinkowska, Tomasz Jeżyk, Jerzy Bartczak, Sebastian Pich. Zespół 

pracował w formie spotkań roboczych oraz uzgodnień mailowych. W związku z ogłoszonym 

komunikatem o pierwszym etapie konsultacji uzgodniono, iż pierwsze spotkanie Zespołu 

odbędzie się po zakończeniu tego etapu. 

W pierwszym etapie konsultacji wpłynęły propozycje zmian zapisów w obowiązującej 

uchwale od jednej organizacji pozarządowej, które następnie zostały wycofane. 

W dniu 16 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu, podczas którego dokonano 

analizy obowiązującej uchwały Nr XXII/287/2012 z 26 kwietnia 2012 r. Przewodniczący 

Zespołu omówił także przebieg dotychczasowych dyskusji dotyczących realizacji w Kaliszu 

zadań w ramach inicjatywy lokalnej, jakie odbyły się w podczas prac grupy roboczej w 

ramach projektu „Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza”. Członkowie Zespołu 

zapoznali się z roboczym projektem uchwały przygotowanym w Wydziale Spraw 

Społecznych i Mieszkaniowych, uwzględniającym wnioski z ww. dyskusji. Ustalono 

uzupełnienie projektu o zapis wprowadzający minimalny 5% wkład własny wnioskodawcy 

projektu. W tym kształcie projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ustalono 

także, że kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się po zakończeniu konsultacji. W razie 

potrzeby członkowie Zespołu będą się kontaktować drogą mailową. 



W dniu 24 lipca br. Prezydent Miasta Kalisza za pośrednictwem komunikatu poinformował    

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza             

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uwagi i propozycje do projektu ww. uchwały 

można było składać za pośrednictwem załączonego formularza w wersji elektronicznej oraz  

w wersji papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 31 sierpnia 

2015 r. Do komunikatu załączony został projekt uchwały oraz formularz do składania uwag i 

propozycji. Komunikat został zamieszczony na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie 

Informacji Publicznej, wywieszony na tablicy ogłoszeń UM, a także przekazany drogą 

elektroniczną do kaliskich organizacji pozarządowych i do lokalnych mediów. Dodatkowo 

projekt uchwały wraz formularzem przesłano listownie do rad osiedlowych i sołectw            

na terenie Kalisza. 

W ramach konsultacji społecznych odbyły się spotkania konsultacyjne dedykowane 

organizacjom pozarządowym oraz przedstawicielom samorządów osiedlowych. Projekt został 

także przekazany do zaopiniowania przez Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

Podczas spotkań przewodniczący Zespołu przedstawił przykłady zrealizowanych w innych 

samorządach zadań w formie inicjatywy lokalnej, omówił istotę i ustawowe regulacje 

dotyczące inicjatywy lokalnej, a także projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji.     

W związku z pojawiającymi się pytaniami wyjaśniano także kwestie dotyczące praktycznego 

wprowadzenia w życie przedstawionych rozwiązań, w tym sposobu finansowania realizacji 

tych zadań. W poszczególnych spotkaniach uczestniczyli także inni członkowie Zespołu    

(M. Wiczewska, H. Marcinkowska, T. Jeżyk, J. Bartczak). 

W dniu 25 sierpnia br. w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych 

wzięło udział 12 osób reprezentujących 7 organizacji. W wyniku dyskusji obecni na spotkaniu 

m.in. jednomyślnie zaopiniowali zwiększenie minimalnego wkładu własnego z 5 do 10% oraz 

wypowiedzieli się przeciw wprowadzeniu dodatkowego kryteriów minimalnej liczby 

wnioskodawców. 

W dniu 26 sierpnia br. w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla przedstawicieli 

samorządów osiedlowych wzięło udział 13 osób reprezentujących 10 jednostek. W związku   

z tym, iż w części jednostek pomocniczych wygasła kadencja dotychczasowych rad, a nowe 

nie zostały wybrane – przedstawiciele tych jednostek nie byli zawiadomieni o spotkaniu.      

W wyniku dyskusji obecni m.in. większością głosów zaopiniowali pozostawienie 

minimalnego wkładu własnego na poziomie 5% oraz jednomyślnie wypowiedzieli się przeciw 

wprowadzeniu dodatkowego kryteriów minimalnej liczby wnioskodawców. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kaliską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia br., przy czym członkowie Rady jednomyślnie 

zaopiniowali zwiększenie minimalnego wkładu własnego z 5 do 10% oraz wypowiedzieli się 

przeciw wprowadzeniu dodatkowego kryteriów minimalnej liczby wnioskodawców. 

Ponadto w trakcie konsultacji swoje uwagi i propozycje złożyły 4 podmioty, przy czym jedna 

osoba swoje uwagi wycofała. Zestawienie propozycji zmian do projektu uchwały                    

w załączeniu. 



W dniu 2 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu, podczas którego omówiono 

zgłoszone podczas konsultacji – zarówno podczas otwartych spotkań, jak i poprzez zgłoszenia 

pisemne, uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały. W trakcie dyskusji odniesiono się 

także do projektu uchwały w analogicznym zakresie zgłoszonego przez Klub Radnych PO 

RP. W wyniku pracy Zespołu w będącym przedmiotem konsultacji projekcie uchwały 

wprowadzono zmiany polegające na: 

 zwiększeniu minimalnego wkładu własnego wnioskodawcy z 5 do 10%, 

 obowiązku dołączenia do wniosku pisemnego oświadczenia osób potwierdzającego 

ich zaangażowanie w realizację zadania, 

 możliwości dołączenia do wniosku innych dokumentów i informacji, w szczególności: 

listy mieszkańców popierających inicjatywę lokalną oraz opinii rady właściwej 

jednostki pomocniczej Miasta – w przypadku realizacji zadania jedynie na terenie 

osiedla lub sołectwa (w pierwotnym projekcie opinia ta była obowiązkowa), 

Ponadto wniesiono zmiany redakcyjne i stylistyczne nie mające znaczenia dla uregulowań 

merytorycznych. Na zakończeniu Zespół przyjął projekt uchwały uwzględniający ww. 

zmiany. 

 

Przewodniczący Zespołu 

/-/ Janusz Sibiński 

 

W załączeniu: 

 zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych 


