
UCHWAŁA NR LII/702/2018 
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych 
komisji Rady Miasta Kalisza. 
 
 
 Na podstawie art. 18a ust. 1 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i § 55 ust. 1 uchwały 
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) uchwala 
się, co następuje: 
 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady 
Miejskiej Kalisza (ze zm.): 
1. skreśla się ust 8. 
2. w ust. 6, dodaje się punkty: 

15) inicjowania procesu rewitalizacji zmierzającego do kompleksowego 
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,  
16) podejmowania inicjatyw mających na celu zdiagnozowanie oraz 
zaplanowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych miasta,  
17) opiniowania projektów uchwał oraz kontroli realizacji zapisów 
dokumentów dotyczących rewitalizacji,  
18) kreowania i kontroli polityki estetyzacji miasta zmierzającej do poprawy 
jakości przestrzeni miasta i przeciwdziałaniu jej degradacji,  
19) inicjowania i opiniowania działań miasta na obszarze rewitalizacji 
w zakresie: edukacji, kultury i sportu, budżetu, środowiska i gospodarki 
komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki 
społecznej,  
20) edukacji w zakresie rewitalizacji,  
21) współpracy z interesariuszami rewitalizacji. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

    Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

 /…/ 
   Andrzej Plichta 

 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LII/702/2018 

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych 
komisji Rady Miasta Kalisza. 
 
 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do 
określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Uchwałą z dnia 
29 października 2015 r. Rada Miejska Kalisza zdecydowała o powołaniu Komisji 
Rewitalizacji, przyznając jej stosowne kompetencje w zakresie procesu rewitalizacji 
miasta Kalisza. Wobec uchwalenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Kalisza w ocenie Wnioskodawcy brak jest uzasadnienia utrzymywania odrębnej 
komisji, a zasadne jest przekazanie jej kompetencji Komisji Rozwoju, Mienia Miasta 
i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 

            Radny 
Rady Miasta Kalisza 
             /…/ 
    Eskan Darwich 

 


