
UCHWAŁA NR XIII/210/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli 
i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw. 
 
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 79 ust. 3 i 5 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr VI/64/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia 
wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2019 r. poz. 2448) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) Sołectwo Sulisławice – 17 kwietnia 2019 r.,”; 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zarządza się wspólny termin wyborów organów osiedli i sołectw, o których 
mowa w § 1 oraz Osiedla Widok na czwartek – 12 września 2019 r.”; 
 

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Ustala się, że w skład rad sołeckich wchodzi następująca ilość członków: 
1) Sołectwa Dobrzec -7 osób. 

2) Sołectwa Sulisławice - 9 osób. 

3) Sołectwa Sulisławice Kolonia – 5osób.”.      

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 
 

              Przewodniczący 
          Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XIII/210/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli 
i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw. 
 
 
 W 2019 roku kończy się czteroletnia kadencja rad sołeckich. Zgodnie 
ze statutami poszczególnych sołectw Rada Miasta Kalisza określa liczbę członków 
Rady Sołeckiej.  
 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.      
 
 

  Przewodniczący 
          Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

  


