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DECYZJA

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz.
631) w związku z art.  39 ust.1 i  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.  U.
z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) oraz art.  104, 107 i  108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks
postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  2096  z  późń.  zm.)  po  rozpatrzeniu
zawiadomienia  o  zamiarze  zorganizowania  zgromadzenia  w  dniu  22  września  2019r.  w  godzinach
15.00-17.00,  którego celem jest  „Wyrażenie  solidarności  i  szacunku  dla  pracy  kaliskich  strażników
miejskich”

Prezydent Miasta Kalisza

zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Kaliszu na dzień 22 września 2019 r. w godzinach
15.00 do 17.00, którego celem jest „Wyrażenie solidarności i szacunku dla pracy kaliskich strażników
miejskich”.

Uzasadnienie

W dniu 23 sierpnia 2019 r. środkami komunikacji elektronicznej o godz. 00:10:35 wpłynęło do Urzędu
Miasta Kalisza zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego na Placu Świętego
Józefa  -  Plac  przy  Pomniku  Jana  Pawła  II  w  Kaliszu,  którego  celem jest  „Wyrażenie  solidarności  i
szacunku dla pracy kaliskich strażników miejskich”.
W  treści  zawiadomienia  organizator  określił  przewidywaną  liczbę  uczestników  na  50  osób  oraz
wskazał,  iż  nie  przewiduje  się  zmiany  miejsca  w  czasie  trwania  zgromadzenia,  a  także  w  ocenie
organizatora nie pojawią się zagrożenia w jego trakcie.
Należy nadmienić,  że  w dniu 23 sierpnia  br.  do  Urzędu Miasta  Kalisza wpłynęły  zawiadomienia o
zamiarze zorganizowania 34 zgromadzeń w dniu 22 września 2019 r. W związku z tak znaczną ilością
zgłoszonych zgromadzeń w tym samym dniu, doszło do kolizji między zgromadzeniami dotyczącymi
miejsca i czasu ich organizacji. Pierwszeństwo miało zawiadomienie o zgromadzeniu wysłane w dniu
23 sierpnia 2019 r. o godz. 00:01:42 z miejscem organizacji na Placu Świętego Józefa.
W konsekwencji stwierdzono, że miejsce zgromadzenia „Wyrażenie solidarności i szacunku dla pracy
kaliskich  strażników  miejskich”  pokrywa  się  z  miejscem  organizacji  zgromadzenia  mającego
pierwszeństwo tj. wniesionym wcześniej 23 sierpnia 2019 r. o godz. 00:01:42.  
W związku z powyższym na podstawie art. 13 w związku z art. 12 ustawy - Prawo o zgromadzeniach
organ gminy wezwał na rozprawę administracyjną organizatora zgromadzenia „Wyrażenie solidarności
i szacunku dla pracy kaliskich strażników miejskich” celem uzgodnienia miejsca lub czasu zgromadzenia
.



Rozprawa  administracyjna  odbyła  się  w  dniu  16  września  2019  r.  w  Urzędzie  Miasta  Kalisza.
W  powyższej  rozprawie  wzięło  udział  9  organizatorów  zgłoszonych  zgromadzeń  lub  ich
pełnomocników, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej Kalisza oraz przedstawiciele organu. Podczas
rozprawy organ wezwał do zmiany miejsc lub czasu zgromadzeń organizatorów zgromadzeń, którym
nie  przysługuje  pierwszeństwo  wyboru  czasu  i  miejsca.  Organizator  zgromadzenia  „Propagowanie
bezpieczeństwa  w  sieci  internetowej”  pomimo  wezwania  drogą  komunikacji  elektronicznej
i telefonicznie nie stawił się na rozprawie. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy - Prawo o zgromadzeniach
niestawienie się organizatora zgromadzenia na rozprawę nie wstrzymuje jej przebiegu.

W związku z powyższym, po konsultacji z Komendą Miejską Policji w dniu 17 września 2019 r., mając
na uwadze że miejsce zgromadzenia „Wyrażenie solidarności i szacunku dla pracy kaliskich strażników
miejskich” pokrywa się z miejscem organizacji „Pikiety w obronie tradycyjnego modelu rodziny”, nie
ma możliwości  odbycia  obu  zgromadzeń  w sposób  bezpieczny  dla  uczestników  i  istnieje  wysokie
prawdopodobieństwo zakłócenia przebiegu obu zgromadzeń, mogących zagrażać zdrowiu i życiu oraz
mieniu  w znacznych  rozmiarach,  w związku  z  czym na podstawie  art.  14  pkt  2  orzeczono jak  na
wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Odwołanie wnosi
się  w  terminie  24  godzin  od  jej  udostępnienia  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Wniesienie
odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
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