
UCHWAŁA Nr XV/245/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 24 października 2019 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeprowadzenia remontu 
i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu 
przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe. 
 
 
 Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., 
poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1. Petycję w przedmiocie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego 
Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele 
społeczno-kulturalne i sportowe rozpatruje się pozytywnie. 

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

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 
          Tadeusz Skarżyński  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XV/245/2019 

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 24 października 2019 roku 
 
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeprowadzenia remontu 
i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu 
przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe. 
 
 Pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła petycja 
w przedmiocie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu 
Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele 
społeczno-kulturalne i sportowe. 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 
18.10.2019 r. pozytywnie zaopiniowała petycję mieszkańców Kalisza. Wspieranie 
oddolnych działań mieszkańców służących integracji, rozwoju działalności sportowej 
i innych aktywności buduje wspólnotę i wpisuje się w trendy nowoczesnych, przyjaznych 
miast. Jednocześnie troska o budynek wzniesiony w czynie społecznym jest wyrazem 
szacunku dla ludzi, którzy swój czas, siłę i środki poświęcali na budowanie Miasta.  

 W związku z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację postulatów 
przedmiotowej petycji. 
 W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały. 
 
 

  Przewodnicząca 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

                     Rady Miasta Kalisza 
           /…/ 

                      Barbara Oliwiecka 


