
UCHWAŁA NR LXI/878/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu 

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 241 i art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wniosek w sprawie remontu ulicy Szkolnej w Kaliszu uznaje się za zasadny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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UZASADNIENIE 

 

Dnia 5 stycznia 2023 r. do Kancelarii Rady Miasta wpłynął wniosek pana ███████* w sprawie remontu 
ulicy Szkolnej w Kaliszu.  
Intencją wnioskodawcy jest wykonanie kompleksowych prac w zakresie nawierzchni jezdni 
i chodników wraz z pracami towarzyszącymi, w tym zainstalowanie wpustów deszczowych ulicznych.  
Stan ulicy Szkolnej jest znany radnym i Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza 
potwierdza, że droga nadaje się do remontu. Odnosząc się do pytań wnioskodawcy Zespół informuje, że w 
2021 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza nie rozpatrywała żadnego wniosku w tym 
temacie, nie prowadziła również korespondencji z wnioskodawcą. 
Odnośnie uwzględnienia remontu w planie wydatków majątkowych na rok 2023r. Komisja informuje, że w 
budżecie miasta nie widnieje taka pozycja. Organem odpowiedzialnym za tworzenie i realizację budżetu jest 
organ wykonawczy – Prezydent Miasta Kalisza. Prezydent Miasta Kalisza przedstawia Radzie Miasta 
projekt budżetu wraz ze wszystkimi zaplanowanymi inwestycjami. Radni Miasta Kalisza podobnie jak rady 
osiedla mogą składać wnioski do budżetu miasta, jednak nie odpowiadają za uwzględnienie ich w budżecie, 
tym bardziej za ich realizację. Te kompetencje przypisane są do organu wykonawczego tj. Prezydenta 
Miasta Kalisza. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2023 r. 
skierowała wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza o uwzględnienie remontu ul. Szkolnej w najbliższym 
możliwym czasie. 
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały. 
 
 

Przewodnicząca  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miasta Kalisza  
/.../  

Barbara Oliwiecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady 
Miasta 
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