UCHWAŁA NR LVIII/754/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale 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) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przepisy ust. 1-6 nie mają zastosowania w debacie nad raportem o stanie
Miasta. Zasady debaty nad raportem określa ustawa.”,
2) § 27 otrzymuje brzmienie:
„27. 1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Prezydenta lub
Przewodniczącego zgodnie z trybem określonym w ustawie.
2. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może
zwrócić się do Przewodniczącego lub Prezydenta o niezwłoczne uzupełnienie
odpowiedzi.”,
3) skreśla się § 28,
4) § 29 otrzymuje brzmienie:
„29. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Przewodniczącemu,
2) Prezydentowi,
3) komisjom Rady,
4) radnym,
5) jednostkom pomocniczym Miasta.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje również klubom radnych na zasadach
określonych w ustawie oraz mieszkańcom na zasadach określonych odrębną
uchwałą Rady.”,
5) skreśla się § 32,
6) § 54 otrzymuje brzmienie:
„54. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

3. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co
najmniej 3 radnych.
4. Powstanie klubu zgłasza się niezwłocznie Przewodniczącemu.
5. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
6. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu
jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.
7. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
8. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez
swych przedstawicieli.”,
7) w § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisje, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, pracują na podstawie przyjętego przez siebie i podanego do
wiadomości Rady planu pracy.”,
8) w § 66 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„2. Kompetencje w zakresie rozpatrywania skarg na działalność Prezydenta
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji
składanych przez obywateli Rada wykonuje przy pomocy Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.”,
9) po § 69 dodaje się § 69a w brzmieniu:
„§ 69a. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa
załącznik Nr 11 do Statutu.”,
10)w § 79 ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie:
„2. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.”,
„4. Kadencja organów w jednostkach pomocniczych Miasta trwa 5 lat od dnia
wyborów.”,
11)skreśla się rozdział VIII.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVIII/754/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
Zaproponowane zmiany w Statucie Miasta Kalisza dotyczą doprecyzowania
zapisów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 130 ze zm.).
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy
należy uchwalenie statutu gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

Załącznik Nr 11
do Statutu Miasta Kalisza
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 1. 1. Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest udział
w rozpatrywaniu przez Radę:
1) skarg na działalność Prezydenta i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,
2) wniosków składanych przez obywateli,
3) petycji składanych przez obywateli.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
§ 2. Przewodniczący koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg,
wniosków i petycji poprzez:
1) kwalifikowanie wpływających spraw,
2) występowanie o uzupełnienie sprawy w przypadku wątpliwości co do
kwalifikacji zarzutów,
3) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji,
4) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę.
§ 3. Badanie skargi przeprowadza Komisja w pełnym składzie lub przez wyłoniony
zespół badający skargę. Zespół składa się z co najmniej trzech członków Komisji,
z których jeden będzie pełnił funkcję koordynatora. Zespół działa w imieniu Komisji
i na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego określającego:
1) imiona i nazwiska członków zespołu oraz koordynatora zespołu,
2) podmiot skarżący,
3) przedmiot i zakres skargi,
4) planowany termin badania skargi.
§ 4. 1. Komisja lub wyłoniony zespół badający skargę może:
1) wystąpić do Prezydenta bądź kierownika jednostki organizacyjnej Miasta
o złożenie wyjaśnień w zakresie zarzutów stanowiących przedmiot skargi oraz
o udostępnienie dokumentacji źródłowej w danej sprawie lub o stanowisko
w zakresie wniosku bądź petycji,
2) wysłuchać wyjaśnień składającego.
2. Komisja lub zespół badający skargę przygotowuje protokół z badania skargi, bądź
opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie wniosku lub petycji, który jest
przyjmowany przez Komisję.
3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie projekt uchwały Rady w sprawie,
o której mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem.
§ 5. W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania prowadzonego przez Komisję,
że Rada nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, wniosku bądź petycji,
przewodniczący komisji zwraca ją Przewodniczącemu w celu jej skierowania do
właściwego organu z powiadomieniem składającego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

