Arkusz1
Konsultacje społeczne dot. projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza
Podmiot
Opinie, propozycje, uwagi
1 1. Wybory do Rad Osiedlowych przeprowadzić wg starych zasad nieco zmienionych.
- zebranie wyborcze w I terminie władne jest dokonać wyboru Rady Osiedla jeżeli uczestniczy w nim 1/50 ogółu mieszkańców.
W przypadku braku quorum w I terminie, zebranie zwoływane jest w II terminie pół godziny po upływie I terminu i jest władne dokonać
wybory Rady Osiedla jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 50 osób.
2. Jeżeli w I i II terminie nie zostanie wybrana Rada Osiedla zastosowanie miałby §1 pkt.5 Uchwały Nr VII/68/2011 z 31.03.2011 Rady
Miejskiej Kalisza.
Zaproponowany statut osiedla w sprawie wyborów do Rad Osiedlowych jest bardzo mocno rozbudowany i w swej realizacji bardzo
kosztowny.
3. Czy podjęte uchwały muszą być przedstawione do weryfikacji Prezydentowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza - czy nie
wystarczy weryfikacja w biurze Kancelarii Rady Miasta.
Rady Osiedlowe są w stanie zorganizować dla mieszkańców swoich osiedli wiele ciekawych imprez, ale brak im środków finansowych,
dotychczasowe przyznawane przez Miasto są bardzo szczupłe.
4. Przyznawane diety dla Rad Osiedli są również dość niskie.

2 Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1.1 Osiedle …., jest wspólnotą samorządową wszystkich mieszkańców...itd (bez poprawek)
2.Osiedle nie posiada osobowości prawnej.
3. Organami Osiedla są Rada Osiedla i Zarząd Osiedla.
4. Rada Osiedla reprezentuje Osiedle wobec instytucji zewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych Miasta.
5. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym i realizuje uchwały rady Osiedla.
§2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Osiedlu – należy przez to rozumieć Osiedle ….,
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Osiedla ...,
3. Radnym – należy przez to rozumieć Radnego Osiedla ...,
4. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd osiedla ...,
5. Statucie – należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla ...,
6. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Kalisz, ( bez poprawek)
§3.1 Obszar Osiedla określa mapa...( bez poprawek)
2.Wykaz ulic wchodzących...( bez poprawek)

§4.1. Funkcję Radnego w organach samorządu osiedlowego pełni się społecznie.
2. Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu Zarządu przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości 100 zł za wykonywanie
funkcji administracyjnych (zwrot kosztów).
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Rozdział II - cele i zadania Rady Osiedla
§5. Celem działania Rady Osiedla jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców oraz umożliwianie uczestnictwa w przedsięwzięciach, które
ich dotyczą. (poprawka Rada Osiedla)
§6.1. Do zakresu działania Rady Osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym….( poprawka Rady Osiedla)
2. Zadania, o których mowa w ust.1… ( bez poprawek)
§7. Do podstawowych zadań Rady Osiedla należy:
1. Wnioskowanie………..( bez poprawek) za wyjątkiem wykreślenia ustępu 5 ( Rada wszystkie decyzje o współpracy podejmuje
uchwałami więc wyszczególnienie uchwały o współpracy z innymi osiedlami jest zbędne).
Rozdział III - Zakres kompetencji organów Osiedla
§8.1 Wybory do Rad Osiedli zarządza Prezydent Miasta Kalisza w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od upływu kadencji Rad Osiedli.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 5 lat i liczy się od dnia wyborów do Rad Osiedli. (poprawka w kolejności – Prezydent najpierw i
rozdzielenie ustępu na 2.)
§9.1. Rada Jest organem uchwałodawczym (wykreślono Osiedla) i składa się z 15 radnych….(c.d. bez poprawek)
§10 Do kompetencji Rady należy: (bez poprawek)
POPRAWKI REDAKCYJNE
.. Wiceprzewodniczący Zarządu sprawuje funkcję Przewodniczącego w razie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia

obowiązków.

Do kompetencji Zarządu należy realizacja decyzji Rady oraz nadzorowanie ich wykonani, a w szczególności:
1. dysponowanie środkami finansowymi i odpowiedzialność za ich prawidłowe zagospodarowanie,
2. dbałość o majątek Rady Osiedla,
3. ……..
W rozdziale „ Mienie osiedlowe” ( może mienie Rady?)
Rada Osiedla zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Miasto. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu
mieniem jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu tym mieniem ( i tyle wystarczy)!
Wydatki ponoszone przez Radę Osiedla realizowane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych (i tyle wystarczy, bo UoZP nas nie dotyczy
– zbyt niskie kwoty)
„Wydatki dokonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa...” - nikt w Radzie Osiedla nie realizuje wydatków wg „widzi mi się„ bo
wykonuje uchwałę Rady - cały zapis do wyrzucenia (w projekcie §33)
Rozdział - „Nadzór nad działalnością Osiedla” (chyba raczej Rady Osiedla) zmiana kolejności §36 pierwszy, §35 następnie!
Prośba o doprecyzowanie określenia „utrata wybieralności” w §49 ust.3.
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3 1. Brak spójności w rozdz.3 § 10. pt.2 Na jakich zasadach ma działać ustępująca Rada Osiedla po upływie 5 lat do czasu wyborów nowej
Rady.

2. Składy Rady winny oscylować od 10-15 osób zależnie od ilości mieszkańców na osiedlu.
3.Zasady i tryb wyboru organów Osiedla zbyt rozbudowane i zbiurokratyzowane.
4. Ponadto celem działania Rady Osiedla nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców jak wskazane w projekcie statutu, a umożliwienie
uczestnictwa w przedsięwzięciach i projektach realizowanych przez Miasto.
Rady Osiedla winny być jednostką społeczną, pomocniczą w kontaktach Zarządu Miasta z mieszkańcami, a nie przedłużonym ramieniem
władzy.
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4 Najistotniejsze zmiany w przedstawionym projekcie, to zmiana trybu wyboru członków Rady Osiedla – dotychczas odbywało się to na

zebraniach mieszkańców , natomiast proponuje się to w sposób podobny jak w wyborach do Rady Miasta tylko w mniejszej skali
organizacyjnej. Dotychczasowe doświadczenia mówią, że był problem z wyborem Rad Osiedli. W poprzedniej kadencji zmieniono ordynację
wyborczą, czyli podniesiono progi w pierwszym terminie do 1/20 mieszkańców a w drugim terminie 1/50 mieszkańców. W przypadku
naszego osiedla to około 450 osób w pierwszym terminie i 180 w drugim terminie. W terminie pierwszym nie wybrała się żadna rada, w
drugim terminie wybrały się tylko wybrały się tylko niektóre małe osiedla. Większe osiedla wybrały się dopiero w trzecim terminie, a jedna
rada osiedla nie wybrała się w ogóle. Rada Osiedla pismem z dnia 5 luty 2015r. Wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza
Andrzeja Plichty o przywrócenie ordynacji wyborczej z 2007 roku. Przez całą kadencję Rady Miasta debatowała o zmianie ordynacji i
przedstawiono ją w części statutu Rady osiedla do konsultacji w zupełnie innym kierunku niż wnioski składane przez Rady Osiedla.
Uważamy,że na dzień dzisiejszy jest to decyzja przedwczesna. Podczas konsultacji w dniu 25 czerwca 2018 na zadane pytanie że jest to
system jaki obowiązuje w Poznaniu, uzyskałem odpowiedź że korzystano również z tego źródła. Jest to dobre rozumowanie żeby korzystano
również z tego źródła. Jest to dobre rozumowanie żeby korzystać ze sprawdzonych wzorców, tylko że wyciągnięto część dotyczącą wyborów.
W Poznaniu ten system się sprawdza (chociaż frekwencja jest niska) gdyż jest to oparte na kompetencjach stanowiących, które zostały
przekazane radom osiedla i zabezpieczono do ich realizacji środki finansowe. W naszym przypadku będzie tylko zmieniona ordynacja
wyborcza i działanie w próżni finansowej. Dostajemy z budżetu Miasta kilka tysięcy złotych do dyspozycji w skali roku a do obsługi tej kwoty
uruchamiamy procedury wyborcze skomplikowane i zapewne kosztowne ( być może będą to środki jakie otrzymuje Rada Osiedla do
dyspozycji). Pozyskaliśmy szereg informacji i danych na temat funkcjonowania rad osiedli w Poznaniu. Rady osiedli dysponują środkami
budżetowymi, które określa uchwała Rady Miasta – szczegółowe zasady naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez Osiedla.
Wymienimy tylko jakimi środkami gospodarują osiedla
- środkami wolnymi
- środkami celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom
- środkami przeznaczonymi na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia
- środkami uzyskanymi w drodze konkursów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (granty)
Na wolne środki składają się :
1. środki naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni osiedli
2. środki naliczone od dochodu z podatku od nieruchomości stanowiący sumę
a. 5% udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości z wyłączeniem podatku od budowli, przy zastosowaniu wskaźnika
korygującego
b. 60% udziału w należności z podatku od nieruchomości dla nowo oddanych budynków
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W tej uchwale jest również również rozwiązana sprawa wydatków w zakresie obsługi kancelaryjno – administracyjnej w skali miesiąca w %
do minimalnego wynagrodzenia i wielkości osiedla.
Wspominamy również diety dla członków rady osiedla, które od wielu lat stanęły w miejscu, nie są adekwatne do włożonego wysiłku i
poniesionych kosztów w zakresie używania prywatnego telefonu, przejazdów, kosztów parkingu, ponoszenia opłat korespondencji.
Reasumując, uważamy że w pierwszej kolejności należy wyposażyć rady Osiedla w kompetencje stanowiące, zabezpieczyć finansowanie
zadań,uregulować sprawy kancelaryjno – administracyjne. Kiedy to zacznie funkcjonować to można wprowadzić rozwiązania wyboru
organów – rady osiedla wg propozycji zawartych w projekcie statutu.
Na dzień dzisiejszy jesteśmy przeciwni zaproponowanej w projekcie statutu procedurze wyboru rady osiedla.
W przedstawionym projekcie statutu należy dopisać:
W §4 dodać pkt 2 o treści
„Rada może przyznać diety członkom rady osiedla oraz zwrot kosztów podróży z zachowaniem zasad określonych odrębną uchwałą
Rady Miasta,”
W§8 należy dopisać
projektów miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania
- opiniowanie przebiegu przez teren osiedla tras, linii komunikacyjnych oraz rozmieszczeniu przystanków autobusowych
- współdziałanie ze spółdzielniami mieszkaniowymi, KTBS, wspólnotami mieszkaniowymi innymi podmiotami w zakresie
dotyczącym realizacji zadań osiedla
- współpraca z komisjami Rady Miasta
Uważamy również, że zasady i tryb wyborów organów – rozdział VII powinien być odrębnym dokumentem jako załącznik do statutu.
Pragniemy na zakończenie podzielić się refleksją, że rady osiedla zostały włączone do opiniowania dopiero po opracowaniu statutu czyli na
samym końcu procesu. Szkoda że do zespołu, który opracował projekt statutu nie zostali włączeni członkowie rad osiedlowych by można
było na bieżąco wnosić swoje spostrzeżenia i uwagi. Widocznie radni uważali inaczej, a doświadczenie i praktyka jaką posiadają rady osiedla
nie była im potrzebna.

5 Rada nie przyjmuje projektu nowego Statutu jednostek pomocniczych Miasta Kalisza.
Po konsultacjach, Rada rekomenduje Statut, który obowiązuje do dnia dzisiejszego.

6 Rada Osiedla powinna:

1. uczestniczyć w komisjach, które rozpatrują sprawy dotyczące danego osiedla i problemów mieszkańców,
2.być informowana o planach zagospodarowania przestrzennego na danym osiedlu- konsultacja z mieszkańcami,
3. mieć możliwość zabrania głosu na sesji Rady Miasta.
Proponujemy wybory do Rad Osiedla na starych zasadach, ze względu na kosztowność planowanych zmian (powołanie komisji)

Strona 5

Arkusz1

7 Rozdział I Postanowienia ogólne: proponuję likwidację § 4.
Rozdział II Cele i zadania osiedla: proponuję w § 6, 7 i 8 przed słowem „Osiedla” dodać słowo „Rady”.
W § 8 proponuję likwidację punktów 7 i 8.
Rozdział III Organy Osiedla i zakres ich kompetencji: proponuję w § 15 ust.2 w pkt. 2 zapis „może uczestniczyć w sesjach...”.
W § 23 ust. 3 proponuję zapis „Przewodniczący Zarządu może uczestniczyć...”
Rozdział VII Zasady i tryb wyboru organów Osiedla.
Pytania:
Jeżeli każdy mieszkaniec osiedla może zgłosić nieograniczoną ilość kandydatów, to czy lista kandydatów nie będzie zbyt długa, a przez to
mało czytelna?
Czy będą formularze dotyczące zgłaszania kandydatów?
Po co w zgłoszeniu wiek i zawód kandydata?
Moim zdaniem niezrozumiały jest zapis § 44 ust. 7 „o którym mowa w ust. 7”.
Proponuję w § 44 albo likwidację ust.10 albo zastąpienie losowania inną formą wyboru np. dodatkowe wybory.

8 1. Do wyboru kandydatów na radnych osiedlowych

- osoba kandydująca winna dołączyć listę poparcia minimum 20 osób, mieszkańców zamieszkujących na osiedlu
- zdjęcie do umieszczenia na liście kandydatów
- oświadczenie o zapoznaniu się ze statutem osiedla i przyjęciu do wiadomości, że praca w radzie osiedla jest pracą społeczną.
2. Zlikwidować Komisję Rewizyjną (środki finansowe przyznawane są przez miasto, uruchamiane na podstawie uchwały osiedla, a wydatki są
rozliczane i kontrolowane przez Kancelarię Rady Miasta)
3. Umożliwić szybszy kontakt z władzami miasta.
4. Zwiększyć uprawnienia rady osiedla.
5. Umożliwić uczestnictwo przedstawicielom rady osiedla w posiedzeniach Komisji, szczególnie przy omawianych przedsięwzięciach
dotyczących osiedla.
6. Rozważyć możliwość przeprowadzania wyborów i głosowania Rad Osiedlowych na dotychczasowych zasadach.
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9 Propozycje zmian:
- W § 8 pkt.1. dodać lit. f o następującej treści: Rada Miasta i Prezydent Miasta Kalisza zobowiązani są do udzielenia na piśmie odpowiedzi o
sposobie załatwienia wniosków o których mowa w § 8 pkt. 1 lit. a-e.
- W § 10 pkt. Kadencja organów Osiedla trwa 5 lat od dnia wyborów ; nie dłużej jednak niż do czasu wyboru nowej Rady.
- W § 11 pkt.1 zmienić „Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla i składa się od 11do 15 radnych.
- Skreślić § 19 w całości. Zgodnie z rozdziałem VIA49:AMJ49 funkcje kontrolne sprawują Rada Miasta i Prezydent Miasta.
- W § 22 dodać pkt.4a o treści „ Rada może uchwalić wybory jawne”.
Uzasadnienie zmian:
- Dodanie w 8 § pkt.1 lit. f uwiarygodni Rady Osiedla- składane istotne wnioski nie mogą być rozpatrywane wg uznania organów do których
są kierowane.
- Zaproponowana zmiana zlikwiduje "tzw. bezkrólewie" do czasu wyboru nowej rady.
- Biorąc pod uwagę społeczną rolę radnego ustalenie sztywnej liczby radnych może spowodować brak kandydatów albo wybór
przypadkowych osób.
- Zmiana w § 19 jest oczywista. Powołania i to ze składu rady komisji rewizyjnej, przy tak zaproponowanej kontroli ze strony Rady Miasta i
Prezydenta i zakresu kompetencji zarządu jest nieuzasadnione. Rada Osiedla jest tylko!! Niby organem.
Wydaje się, że utajnione wybory w- ce przewodniczącego i członków zarządu jest niczym nieuzasadnionym przerostem demokracji.

10 Rozdział I, §4

Warto rozważyć wprowadzenie diety, która stanowiłaby zwrot kosztów poniesionych podczas pracy na rzecz Sołectwa (np. zwrot kosztów
paliwa, czy kart parkingowych)
Rozdział II, §8, punkt 1, podpunkt 3
Punkt do przeorganizowania. Przecież to nie Sołectwo wnioskuje, a Sołtys.
Rozdział II, §8, punkt 1, podpunkt 3
Organy Sołectwa nie informują MOPSU o konieczności udzielenia pomocy- punkt do wykreślenia.
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Rozdział II, §8, punkt 4
Należy wykreślić słowo konkursów- organy sołectwa same ich nie organizują, a jedynie informują i zachęcają do wzięcia udziału w
konkursach organizowanych przez Miasto Kalisz.
Należy zmienić wyraz „wsi” na „miasta”.
Rozdział II, §8, punkt 8
Cały punkt do wykreślenia- nie ma dyżurów członków sołectwa. Mieszkańcy ze swoimi problemami udają się głównie do sołtysa, według
własnych potrzeb.
Rozdział II, §8, punkt 9
Cały punkt do wykreślenia.
Rozdział III, §10, punkt 1, podpunkt 1
Należy zamienić zwrot „Zebranie Wiejskie” na „Zebranie Mieszkańców” - zmiany tej należy należy dokonać w całym dokumencie.
Rozdział III, §10, punkt 1, podpunkt 3
Warto wprowadzić zakres: 5-7 osób
Rozdział III, § 12, punkt 3
Należy dodać zapis „i udzielenie absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej”
Rozdział III, §13, punkt 5
Należy zamienić na zapis: „W przypadku nieobecności sołtysa związanej z chorobą, wyjazdem lub innym wypadkiem losowym, Zebranie
Mieszkańców zwołuje przewodniczący Rady Sołeckiej”.
Rozdział III, §14, punkt 3, podpunkt 3
Do wykreślenia.
Rozdział III, §15, punkt 1
Należy zamienić na zapis: ”Zebranie Mieszkańców otwiera Sołtys, a w przypadku jego nieobecności przewodniczący Rady Sołeckiej.
Obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy osoba wybrana podczas Zebrania, zaakceptowana przez mieszkańców poprzez głosowanie
jawne.”
Rozdział III, §15, punkt 2
Do poprawy zgodnie z RODO.
Rozdział III, §15, punkt 3
Należy dodać zapis „i przewodniczącego”
Rozdział III, §18, punkt 1, podpunkt 1
Do wykreślenia zwrot „ i przewodniczenie ich obradom”
Rozdział III, §18, punkt 1, podpunkt 9
Do wykreślenia cały punkt.
Rozdział III, §18, punkt 1, podpunkt 11
Do wykreślenia cały punkt.
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Rozdział III, §18, punkt 1
Podano jedynie obowiązki Sołtysa, a nie ujęto jego praw. Propozycja, aby dodać możliwość zabierania głosu podczas sesji Rady Miasta
wówczas, kiedy procedowana sprawa dotyczy pośrednio lub bezpośrednio Sołectwa.
Rozdział III, § 19, punkt 5
Podać zakres 5-7 członków.
Rozdział IV, § 32, punkt 2
Należy uściślić kto podaje informację o wyborach.
Rozdział IV, § 35, punkt 1
Do wykreślenia cały punkt- to samo co w § 33, punkt 2
Załącznik
Mapa jest mało czytelna. Dodatkowa prośba o dodanie wykazu ulic wraz z numerami posesji należących do Sołectwa.

11 Wprowadzić następujący zapis: „Każda inwestycja realizowana na terenie Osiedla lub Sołectwa w kwocie powyżej 100000,00 złotych,

wymaga pisemnej opinii Rady Osiedla lub Sołectwa”.
Rada Osiedla stoi na stanowisku, że przyszłe wybory do Rad Osiedli i Sołectw powinny się odbywać na dotychczasowych zasadach. W naszej
ocenie nowe propozycje zmian są zbyt rewolucyjne i mało przejrzyste.

12 1. W celu uproszczenia realizacji zaplanowanych przez Radę Osiedla zadań statutowych, proponujemy zlikwidować rozdział środków
finansowych przeznaczonych przez Radę Miasta Kalisza na ten cel.

2. Spowodować by Radni Miasta Kalisza oraz pracownicy Urzędu Miejskiego nie mogli kandydować do Rady Osiedla.
3. Przedstawiciele Rady Osiedla powinni brać czynny udział podczas podejmowania przez Radę Miasta Kalisza decyzji dotyczących
inwestycji na terenie Osiedla.
4. Przeznaczyć dodatkowo, w ramach ryczałtu kwartalnego kwotę 100 zł na wydatki bieżące ( karty postojowe, bilety autobusowe itp.).

13 1. Projekt Statutu Rady Osiedla - jest bardzo interesujący, ale w kwestii wyborów członków nowych rad osiedli - niemożliwy do

zaakceptowania ze względu na brak transparentności i powszechności wyborów.
2. Należy przede wszystkim przekonywać mieszkańców Miasta Kalisza o sensie działań na osiedlach i sołectwach - należy podkreślić zasługi
poszczególnych rad - nagłośnić realne dokonania rad.
3. Przed wyborami do rad przeprowadzić ranking osiedli i wymiernych dokonań zarówno rad jak i przewodniczących i sołtysów - może forma
plebiscytu lub konkursu;
4 Wszystkie działania Władz Miasta w kwestii działalności społecznej Rad Osiedli powinny prowadzić do zachęcenia mieszkańców, aby
działali dla dobra swoich małych społeczności;
5. Należy podnieść poziom diet dla członków Rad Osiedli i Sołectw - w tej kwestii warto by było przyjąć dobre rozwiązania z Poznania.
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14 Zgodnie z §17 ust.3. o posiedzeniu należy zawiadomić członków Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce,

dzień i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty. Zgodnie z §17 ust.4. w szczególnie
uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady można zwołać w krótszym terminie.
Pytanie, co oznacza zwrot „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”?
Proponuję wykreślić §17 ust.4. statutu osiedla.
Zgodnie z§14 ust.2. na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady w
oddzielnym tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej składu Rady. Zgodnie z §22
ust.3. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w tajnym głosowaniu. Powyższe
zapisy wskazują, że trudniej jest zostać Przewodniczącym Zarządu niż Przewodniczącym Rady, uważam że należy ustalić taką samą potrzebną
liczbę radnych zarówno przy wyborze Przewodniczącego Zarządu i Rady. Warto dodać, że to Przewodniczący Rady organizuje jej pracę i
prowadzi jej obrady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
Zgodnie z §15 ust.2 pkt 2 Przewodniczący Rady uczestniczy w sesjach Rady Miasta Kalisza. Taki zapis można potraktować jak obowiązek. W
poprzednim Statucie był zapis, że Przewodniczący może uczestniczyć w sesjach, i proponuje go pozostawić.
Zgodnie z §41 ust.4. Naboru na członków Obwodowej Komisji Wyborczej dokonuje się spośród osób, które stale zamieszkują na terenie
Miasta Kalisza, zgłoszonych przez przedstawicieli ustępujących organów osiedla, a w razie braku takich osób wskazanych przez Prezydenta
Miasta Kalisza, spośród pracowników urzędu. Taki zapis powoduje, że jeżeli w Radzie danego osiedla znajdują się osoby niezaangażowane,
które nie zgłoszą mieszkańców, to nie będą oni mieli innej możliwości wejść w skład Komisji. Uważam, że powyższy zapis wymaga korekty.
Tak by mieszkańcy sami mogli zgłaszać się do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej.

15 1. §10 pkt 2 w nie jest precyzyjny co do terminu wyborów w zakresie, czy termin wyborów będzie jeden w stosunku do wszystkich Rad

Osiedli czy każde Osiedle będzie miało wyznaczony termin odrębny, po upływie kadencji danej Rady?
2. § 29 niewystarczająco precyzyjnie określa na co są przeznaczone środki będące w dyspozycji Osiedla. Określenie że "mogą być
przeznaczone na realizację zadań statutowych" powinno zawierać doprecyzowanie "tylko" albo wskazać na co jeszcze mogą te środki być
wykorzystane a na co nie.
3. § 34 pkt.2 wskazuje na podstawowy obowiązek Radnego jakim jest uczestnictwo w pracach Rady a pkt 4. odsyła do katalogu przypadków
w których mandat wygasa przed upływem kadencji. jednakże we wskazanym § 49 w żadnym punkcie nie ma wzmianki o wygaśnięciu
mandatu z powodu niewypełniania statutowych obowiązków.
Chyba nie muszę Pani tłumaczyć jak utrudnia taka osoba pracę przewodniczącemu i całemu zespołowi.
4. § 38 powinien określić sposób, w jaki Przewodniczący Zarządu Osiedla ma obowiązek przedstawić Prezydentowi Miasta Kalisza podjęte
przez organy Osiedla uchwały.
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