
Kalisz, 4 października 2019 r.

SA.0003.49.2018

Pan
Dariusz Grodziński
Radny
Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20 października 2019r. w sprawie materiałów
wyborczych  umieszczanych  na  komunalnym  mieniu  publicznym,  a  w  szczególności
na infrastrukturze drogowej w latach 2015 i 2019, uprzejmie informuję jak niżej.

Ad. 1 i 2. Zgodnie z informacją Prezydenta Miasta Kalisza znak WAG.502.0005.2015
D2015.07.02578  z  dnia  24.07.2015r.,  w  roku  wyborczym  2015  istniała  możliwość
bezpłatnego  umieszczania  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych  i  plakatów  wszystkich
komitetów  wyborczych  dotyczących  wyborów  do  Sejmu   Rzeczypospolitej  i  do  Senatu
Rzeczypospolitej  w miejscach  wskazanych  w powyższej  informacji,  to  jest  wyłącznie  na
słupach ogłoszeniowych.

W trakcie  kampanii  wyborczej  w  roku  2015  straży  gminnej  nie  udało  się  ustalić
sprawców wykroczeń.  Służby te  natomiast  prowadziły  kampanię  informacyjną  -  pouczały
i informowały  pracowników lokalnych  biur  poselskich  i  członków  partii  oraz  ugrupowań
politycznych o wywieszaniu materiałów wyborczych niezgodnie z przepisami lokalnymi.

W ramach działań zarządu drogi w sprawie plakatów wyborczych, promujących posła
Jana  Dziedziczaka  oraz  senatora  Andrzeja  Wojtyłę  w  pasach  drogowych  ulic  na  terenie
Miasta  Kalisza,  w trakcie  prowadzonej  kampanii  wyborczej  do Sejmu i  Senatu w 2015r.,
wystosowana  została  do  Komitetu  Wyborczego  Prawo  i  Sprawiedliwość  nota  księgowa
z tytułu  usunięcia  wyżej  wymienionych  plakatów  wyborczych.  Należność  ta  została
uregulowana w grudniu 2015r. W lipcu 2016r. udzielona została odpowiedź na interpelację
radnego Rady Miasta Kalisza Pana Sławomira Chrzanowskiego w tym temacie. 

Ad.  3.  Czynności  wyjaśniające  przeprowadzone  przez  Straż  Miejską  Kalisza
po wyborach do Europarlamentu  2019 roku,  pozwoliły  na  ustalenie  sprawcy rozwieszania
materiałów  wyborczych  na  miejskiej  infrastrukturze  i  wobec  tej  osoby  zastosowano
postępowanie zgodne z Kodeksem Wykroczeń.

Z  ramienia  zarządu  drogi  zostało  przeprowadzone  postępowanie  wobec  Komitetu
Wyborczego Prawo i  Sprawiedliwość  (materiały  wyborcze  promujące  kandydata  na posła
Jana Dziedziczka) zakończone decyzją administracyjną, od której strona wniosła odwołanie
do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. Obecnie
oczekujemy na rozpatrzenie sprawy przez ten organ.

Jednocześnie, także z ramienia zarządu drogi zostało przeprowadzone postępowanie 



administracyjne  wobec  Komitetu  Wyborców  KUKIZ’15  (plakaty  wyborcze  promujące
kandydata na posła Parlamentu Europejskiego-Marka Jurka) zakończone decyzją ostateczną.
Należność wynikająca z nielegalnego zajęcia pasa drogowego została uiszczona w sierpniu
2019r.

Ad. 4. Zgodnie z art. 110 § 5 Kodeksu Wyborczego –  policja lub straż gminna jest
obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób
umieszczenia  może  zagrażać  życiu  lub  zdrowiu  ludzi  albo  bezpieczeństwu  mienia  bądź
bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

Działania takie były realizowane przy współpracy służb miejskich - funkcjonariuszy
Straży  Miejskiej  Kalisza  oraz  pracowników  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i Komunikacji
w Kaliszu. 

Na  obecnym  etapie,  w  odniesieniu  do  stwierdzonych  przypadków  umieszczenia
materiałów wyborczych w pasach drogowych ulic w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października br.,
zostały wszczęte postępowania administracyjne.

Załączniki:

1) Interpelacja radnego Rady Miasta Kalisza Pana Sławomira Chrzanowskiego 
z dnia 21.06.2016r.

2) Odpowiedź na interpelację nr SA.0003.33.2016 z dnia 07.07.2016r.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza








