UCHWAŁA NR X/131/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 80 uchwały 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Osiedla Chmielnik, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/106/2007
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Osiedlu
Chmielnik (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 67, poz. 1771), wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta Kalisza
utworzoną zgodnie z § 73 uchwały 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 ze zm.).”,
2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada Osiedla składa się z 15 członków wybieranych
przez mieszkańców Osiedla.”,
3) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Rady trwa 5 lat.”,
4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rada wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady.”,
5) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Odwołanie przewodniczącego Rady
i wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu
Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady.”,
6) skreśla się § 8,
7) w § 9 wyrazy: „Rady Miejskiej Kalisza” zastępuje się wyrazami: „Rady Miasta Kalisza”,

8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wybór i odwołanie przewodniczącego Zarządu
następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady, a zastępcę przewodniczącego i sekretarza zwykłą
większością głosów w głosowaniu tajnym.”,
9) w § 11 ust. 1 pkt 3 wyrazy: „Rady Miejskiej Kalisza” zastępuje się wyrazami: „Rady
Miasta Kalisza”,
10) w § 11 ust. 1 pkt 11 ppkt c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ppkt d

w brzmieniu: „budżetu obywatelskiego w zakresie zadań realizowanych na terenie
Osiedla.”,
11) w § 13 ust. 1 pkt c wyrazy: „Rady Miejskiej Kalisza” zastępuje się wyrazami: „Rady
Miasta Kalisza”,
12) w § 13 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku quorum
w I terminie zebranie przeprowadza się w II terminie pół godziny po upływie I terminu i jest
władne podejmować uchwały jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 30 mieszkańców
Osiedla.”,
13) § 16 otrzymuje brzmienie: „Uchwały zebrania mieszkańców i uchwały Rady zapadają
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań określonych
w niniejszym Statucie, które zapadają w głosowaniu tajnym.”,
14) w § 17 ust. 2 wyrazy: „Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu”
zastępuje się wyrazami: „Kancelarii Rady Miasta Urzędu Miasta Kalisza”,
15) w § 18 wyrazy: „Rady Miejskiej Kalisza” zastępuje się wyrazami: „Rady Miasta
Kalisza”,
16) po pkt IV dodaje się punkty IVa – IVd w brzmieniu:
„IVa. Zasady i tryb wyboru organów Osiedla.
§ 18a. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Osiedla.
§ 18b. 1. Rada wybierana jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców Osiedla uprawnionych do
głosowania, zamieszkujących na jego terenie.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą
18 lat i zamieszkują na terenie Osiedla.
3. Nie mają prawa wyborczego mieszkańcy:
1) pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) pozbawieni praw publicznych orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem Sądu.
§ 18c. 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta Kalisza w drodze uchwały, najpóźniej
w terminie 6 miesięcy od upływu jej kadencji.
2. Zebranie wyborcze wspólnoty samorządowej Osiedla zwołuje Prezydent Miasta Kalisza.
3. Ogłoszenie o wyborach podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla na co najmniej
7 dni przed wyznaczoną datą wyborów, poprzez:
1) rozplakatowanie obwieszczeń Prezydenta Miasta Kalisza,
2) komunikaty w lokalnych mediach,
3) ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza,
4) informację na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl,
5) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Obsługę organizacyjną wyborów zapewnia Prezydent Miasta Kalisza.
§ 18d. 1. Zebranie wyborcze wspólnoty samorządowej Osiedla jest władne dokonać wyboru
Rady, jeżeli w I terminie uczestniczy w nim nie mniej niż 50 mieszkańców Osiedla.
W przypadku braku quorum w I terminie, zebranie zwoływane jest w II terminie, pół
godziny po upływie I terminu i jest władne dokonać wyboru Rady jeżeli uczestniczy w nim
co najmniej 30 mieszkańców Osiedla.
2. Jeżeli na zebraniu wyborczym zwołanym przez Prezydenta Miasta Kalisza w terminach
określonych w ust. 1 nie zostanie wybrana Rada, Prezydent Miasta Kalisza w okresie
6 miesięcy zwołuje ponowne zebranie mieszkańców, które jest władne dokonać wyboru
Rady jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 30 mieszkańców.
3. Jeżeli ponowne zebranie mieszkańców, o którym mowa w ust. 2 nie dokona wyboru
Rady, Prezydent Miasta Kalisza może zwołać kolejne zebranie na pisemny wniosek
co najmniej 30 mieszkańców Osiedla. Zebranie jest władne dokonać wyboru Rady jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej 30 mieszkańców Osiedla.
§ 18e. Zebrania wyborcze odbywają się w siedzibach Rad Osiedli lub innym wyznaczonym
lokalu pozwalającym na uczestnictwo mieszkańców.
§ 18f. 1. Osoby zainteresowane kandydowaniem na członków Rady Osiedla mają
możliwość zaprezentowania swojej osoby na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalisza
www.kalisz.pl.

2. Informację o osobie zainteresowanej kandydowaniem należy przedłożyć Prezydentowi
Miasta Kalisza co najmniej 30 dni przed terminem wyborów.
3. Informacja o osobie zainteresowanej kandydowaniem, powinna zawierać imię, nazwisko
oraz wiek i postulaty wyborcze. Długość tekstu nie może przekroczyć 300 znaków.
4. Osoba zainteresowana kandydowaniem ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane do
zamieszczenia informacje oraz wyraża pisemną zgodę na upublicznienie swoich danych
oraz wizerunku.
5. Umieszczenie informacji na oficjalnej stronie Miasta Kalisza nie zwalnia
z konieczności zgłoszenia swojej kandydatury na zebraniu wyborczym.
§ 18g. Przewodniczący Rady Osiedla poprzedniej kadencji prowadzi zebranie mieszkańców
do czasu wyboru przewodniczącego zebrania wyborczego wyłonionego spośród
uczestników zebrania.
§ 18h. 1. Głosować można tylko osobiście.
2. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wyborczym podpisują listę obecności i okazują
dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
3. Mieszkaniec nieposiadający dokumentu tożsamości może się powołać na świadectwo
dwóch wiarygodnych osób, co do potwierdzenia jego tożsamości i praw wyborczych.
§ 18i. 1. Mieszkańcy na zebraniu wyborczym zgłaszają kandydatów na członków Rady
dokonując ich prezentacji.
2. Każdy zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu i wyrazić zgodę na
kandydowanie.
§ 18j. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wyłoniona spośród uprawnionych
uczestników zebrania wyborczego w liczbie co najmniej 3 osób. Komisja wskazuje
przewodniczącego, który czuwa nad sprawnym przebiegiem jej prac.
2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na członka Rady.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przygotowanie kart do głosowania poprzez umieszczenie nazwisk w porządku
alfabetycznym oraz ostemplowanie pieczęcią Rady,
3) poinformowanie mieszkańców o sposobie głosowania,
4) sprawdzenie przed rozpoczęciem głosowania, czy urna jest pusta, a następnie zamknięcie
i opieczętowanie urny, której nie otwiera się do zakończenia głosowania,
5) przeprowadzenie głosowania,
6) ustalenie wyników wyborów,
7) sporządzenie i odczytanie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

§ 18k. 1. Za wybrane do Rady uważa się osoby, które w głosowaniu otrzymały największą
liczbę głosów ważnych.
2. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak „X”
w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów lub
nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych
dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało największą równą liczbę
głosów, zarządza się powtórne głosowanie spośród tych kandydatów. Ponownego
głosowania nie przeprowadza się, jeżeli ilość kandydatów z największą równą liczbą
głosów nie jest większa niż liczba mandatów pozostałych do obsadzenia.
5. Jeżeli dodatkowe wybory nie przyniosą rozstrzygnięcia, Komisja Skrutacyjna
przeprowadza losowanie pomiędzy kandydatami z taką samą liczbą głosów, określając
zasady losowania.
§ 18l. 1. Wyniki przeprowadzonych wyborów ogłasza przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu z wyborów, po zakończeniu wyborów.
2. Protokół z przeprowadzonych wyborów podpisują członkowie Komisji.
3. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Skrutacyjna niezwłocznie wywiesza do publicznej
wiadomości w siedzibie Rady. Drugi egzemplarz wraz z kartami do głosowania
niezwłocznie przekazuje się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 18ł. 1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji
merytorycznej, właściwej do spraw samorządu osiedlowego Rady Miasta Kalisza
udokumentowany pisemny protest przeciwko ważności wyborów.
2. Protesty wyborców rozpatruje Komisja merytoryczna, właściwa do spraw samorządu
osiedlowego w terminie 30 dni od dnia wyborów, na posiedzeniu jawnym. O terminie
i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja informuje poprzez ogłoszenie na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Miasta, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W razie braku protestów przeciwko ważności wyborów na terenie Osiedla, a także
po rozpatrzeniu protestów wyborczych, Komisja merytoryczna, właściwa do spraw
samorządu osiedlowego Rady Miasta Kalisza stwierdza ważność wyborów na terenie
Osiedla.
§ 18m. Na pierwszym posiedzeniu
i wiceprzewodniczącego Rady.
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IVb. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla.
§ 18n. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:
1) śmierci,
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności, bądź braku tego prawa w dniu wyborów,
4) nieuczestniczenia w 6 kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,
5) skrócenia kadencji Rady.
2. O wygaśnięciu mandatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 Rada powiadamia Radę
Miasta Kalisza.

IVc. Wybory uzupełniające.
§ 18o. 1. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów skład Rady zmniejszył się o co najmniej
30%, Rada Miasta Kalisza zarządza wybory uzupełniające, do których stosuje się
postanowienia niniejszego Statutu.
2. Kadencja członków Rady wybranych w wyborach uzupełniających upływa wraz
z upływem kadencji Rady.
3.Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji Rady pozostało
mniej niż 12 miesięcy.
IVd. Wybory przedterminowe.
§ 18p. Wybory przedterminowe przeprowadza się:
1) jeżeli Rada została rozwiązana w trybie § 88 ust. 3 Statutu Miasta Kalisza,
2) jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady nie dokonano wyboru Zarządu.
§ 18r. Kadencja Rady wybranej w wyborach przedterminowych upływa z dniem
zakończenia kadencji rad wybranych na zebraniach wyborczych zarządzonych przez
Prezydenta Miasta Kalisza na podstawie uchwały Rady Miasta Kalisza.
§ 18s. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Rady
pozostało mniej niż 12 miesięcy.”
15) § 20 otrzymuje brzmienie: „Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu
mieniem jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu tym mieniem
i jego ochrona.”,
16) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Źródłami finansowania wydatków samorządu
osiedlowego są środki finansowe określone przez Radę Miasta Kalisza w budżecie Miasta
Kalisza.”,
17) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe będące w dyspozycji Osiedla
mogą być przeznaczone na realizację zadań statutowych Osiedla.”
18) w § 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Szczegółowe przeznaczenie tych środków Rada
Osiedla każdorazowo określa w formie uchwały.”,
19) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki ponoszone przez Osiedle dokonywane
są z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
o finansach publicznych.”,
20) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zasady gospodarki finansowej Osiedla określa
polityka rachunkowości obowiązująca w Urzędzie Miasta Kalisza.”,
21) § 23 otrzymuje brzmienie: „Osiedle prowadzi własną dokumentację w porozumieniu
z Kancelarią Rady Miasta Urzędu Miasta Kalisza”,
22) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Roczne sprawozdanie z realizacji planu
finansowego Zarząd Osiedla przedkłada Radzie Osiedla.”,

23) § 25 otrzymuje brzmienie: „Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodności z prawem.”,
24) § 26 otrzymuje brzmienie: „Rada Miasta Kalisza i Prezydent Miasta Kalisza sprawują
nadzór nad działalnością organów Osiedla.”,
25) § 27 otrzymuje brzmienie: „Organy sprawujące nadzór mają prawo żądania
niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji oraz funkcjonowania Osiedla.”,
26) § 28 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają
zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
Statut Miasta Kalisza.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/93/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli Miasta Kalisza (ze zm.).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Kalisza oraz w siedzibie Rady Osiedla Chmielnik.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
dr inż. Janusz Pęcherz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/131/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik.

W marcu 2007 r. Rada Miejska Kalisza przyjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu
Chmielnik, jednak zmiany wprowadzone obecnie obowiązującym Statutem Miasta Kalisza
oraz dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek
pomocniczych Miasta, wymusiły konieczność wypracowania ujętych w uchwale zmian.
W roku wyborczych do Rad Osiedli szczególną uwagę poświęcono także zasadom wyborów
ich członków.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

