
    Zarządzenie Nr  373/2018 
    Prezydenta Miasta Kalisza 
    z dnia 12 czerwca 2018 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów 
jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw. 
 
 
Na podstawie art. 5a ust. 1, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 ust. 2 i ust. 4 
uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 3344) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zarządza się przeprowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących 
projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw, 
określających organizację i zakres ich działania. 
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców na temat zapisów 
statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw. 
3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta Kalisza. 
 

§ 2 
 

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 21 czerwca 2018 r. do 
27 lipca 2018 r. 
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie: 
1) imiennego wyrażenia opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej 
przedmiotem konsultacji społecznych, 
2) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Kalisza, które odbędzie się w Villi 
Calisia, Al. Wolności 4 w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 17:00. 
 

§ 3 
 
Ustala się następujące terminy czynności przewidzianych do przeprowadzenia w ramach 
konsultacji społecznych: 
1) projekty statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw będą 
wyłożone do wglądu w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1: 
a) w Kancelarii Rady Miasta, Al. Wolności 4, I piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta 
Kalisza, 
b) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza,  
c) na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw, 
d) na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl w zakładce Rada Miasta 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Jednostki Pomocnicze,  
2) udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z projektami statutów jednostek 
pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw będzie odbywało się w Kancelarii Rady 



Miasta przy Al. Wolności 4 oraz telefonicznie pod numerem – (0-62) 7654 349 w godzinach 
pracy Urzędu Miasta Kalisza. 
 

§ 4 
 
1. Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych 
Miasta Kalisza – osiedli i sołectw należy składać: 
1) osobiście w Kancelarii Rady Miasta, Al. Wolności 4, I piętro, w godzinach pracy Urzędu 
Miasta Kalisza, 
2) tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 
62-800 Kalisz z dopiskiem „Kancelaria Rady Miasta”, 
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: krm@um.kalisz.pl. 
2. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 27 lipca 2018 r. nie zostaną rozpatrzone. 
 

§ 5 
 
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  
Kancelaria Rady Miasta. 

§ 6 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta. 
 

§ 7 
 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
       

§ 8 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
      

        Prezydent 
    Miasta Kalisza 
            /…/ 
Grzegorz Sapiński 

   


