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Protokół  nr 9/2015 

 

Z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego  

Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 12 maja 2015 roku    

 

 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 
 

 
 

PORZĄDEK   OBRAD 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”, 

odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i Nagrody Miasta Kalisza. 

4. Korespondencja. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 

 

Ad.1.  

 

Otwarcia posiedzenia dokonała Magdalena Spychalska, przewodnicząca komisji.  

 

Ad.2.   

 

Przed zatwierdzeniem porządku obrad przewodnicząca komisji zaproponowała wprowadzenie 

jako  4 punkt posiedzenia podjęcie uchwały komisji w sprawie stwierdzenia ważności 

wyborów do Rady Osiedla Zagorzynek. Pozostałe punkty porządku pozostały niezmienione. 

Zmodyfikowany porządek obrad radni przegłosowali jednomyślnie:13 osób za (13 obecnych).       

 

Ad.3. 

 

Celem kolejnego punktu obrad było zaopiniowanie wniosków o przyznanie tytułu „Honorowy 

Obywatel Miasta Kalisza”, odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i Nagrody Miasta 

Kalisza. Przewodnicząca komisji zaznaczyła, że temat był już dyskutowany podczas 

konwentu RM, w którym, z wyjątkiem Platformy Obywatelskiej, uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich klubów. Podczas tego spotkania przeanalizowano i 



przedyskutowano wszystkie kandydatury, dokonując pewnych wstępnych ustaleń co do 

rekomendowania Radzie Miejskiej kandydatów do poszczególnych miejskich wyróżnień. O 

przedstawienie członkom komisji owych ustaleń pani Magdalena Spychalska poprosiła 

radnego Zbigniewa Włodarka, który pod nieobecność przewodniczącego RM Andrzeja 

Plichty prowadził posiedzenie konwentu. Radny Włodarek przekazał informację kogo z grona 

zgłoszonych osób i dlaczego uczestnicy konwentu wskazali wstępnie do uhonorowania 

miejskimi godnościami przybliżając też pokrótce sylwetki poszczególnych osób. A są nimi:     

- tytuł Zasłużony dla Miasta Kalisza: Klub Strzelectwa  

Sportowego Ligi Obrony kraju „BURSZTYN” w Kaliszu, Mateusz Przyjazny, Piotr 

Łyszczak, Urszula Pilarska, 

- Honorowy Obywatel Miasta Kalisza: prof. Zdzisław Musielak, prof. Józef Wiłkomirski, 

- Nagroda Miasta Kalisza: dr Jerzy Wypych.  

 

Kończąc swoją krótką prezentację, Zbigniew Włodarek zwrócił się do pozostałych członków 

komisji o przychylne ustosunkowanie się do ustaleń i pewnych sugestii konwentu, zachęcając 

jednocześnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, do bliższego przyjrzenia się poszczególnym 

kandydaturom i podzielenia się swoimi uwagami.   

 

Nieco bliżej, wieloletnią działalność zarówno zawodową jak i społeczną rekomendowanego 

do tytułu Zasłużony dla Miasta Kalisza Piotra Łyszczaka, przybliżył obecnym na komisji 

radny Stanisław Paraczyński, który złożył wniosek o przyznanie wyróżnienia. Podkreślił przy 

tym, że gdyby komisja, a  następnie Rada Miejska przychyliła się do tej kandydatury, byłby to 

drugi w historii miejskich wyróżnień tytuł przyznany cenionemu kaliskiemu rzemieślnikowi. 

Przed dwoma laty podobną godność otrzymał znany kaliski piekarz Waldemar Kuberacki.  

 

Następnie przewodnicząca komisji zaproponowała, by w drodze głosowania zaopiniować 

przedłożone radnym kandydatury. Członkowie komisji byli jednomyślni: 13 głosów za (13 

obecnych). 

 

Konkludując temat, radny Dariusz Grodziński, ale też w ślad za nim pan Zbigniew Włodarek 

i Magdalena Spychalska podkreślili, że przyznawane przez samorząd miasta coroczne tytuły i 

wyróżnienia powinny trafiać do osób i instytucji, które swoją działalnością i postawą  

rzeczywiście służ miastu i jego mieszkańcom, są jego chlubą i wzorem do naśladowania. Mija 

się z celem zgłaszanie kandydatów „na siłę”, żeby za wszelką cenę pokazać aktywność 

danego środowiska, czy opcji politycznej. Przejawem takiej właśnie postawy jest 

jednomyślne stanowisko komisji dotyczące tegorocznych wyróżnień.  

 

Ad.4.  

 

Kolejny punkt obrad poświęcony był wyborom do Rady Osiedla Zagorzynek, które odbyły się 

27 kwietnia 2015 r. Jak poinformowała przewodnicząca komisji Magdalena Spychalska, 

ponieważ w ustawowym terminie 14 dni nie wpłynęły żadne protesty, przygotowana została 

uchwała komisji stwierdzająca ważność wyborów. Nim radni przegłosowali uchwalę, krótkie 

sprawozdanie z przebiegu spotkania wyborczego na Zagorzynku i jego wyników przedstawiła 

pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelniczka Kancelarii Rady Miejskiej. Będąc przy głosie, 

choć procedura nie wymaga opiniowania prze komisję wyborów do rad sołeckich, pani 

naczelnik Wawrzyniak przedstawiło też w skrócie wyniki spotkań wyborczych w Sołectwach 

Sulisłwice, Kolonia Sulisławice i Dobrzec, gdzie udało się wybrać nowe rady.  

Przy okazji przewodnicząca komisji przypomniała radnym o zaplanowanych na 15 maja 

wyborach do Rady Osiedla Majków, zachęcając do uczestnictwa w nich nie tylko radnych 



wywodzących się  z tego  okręgu, ale też zgodnie z przyjętymi ustaleniami, przedstawicieli 

wszystkich klubów.  

 

Następnie członkowie komisji przyjęli w drodze glosowania uchwałę stwierdzająca ważność 

wyborów do Rady Osiedla Zagorzynek: 13 osób za (13 obecnych).                                                         

 

Ad.5.  

 

W punkcie dotyczącym korespondencji przewodnicząca komisji poinformowała o wpłynięciu 

pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości, będącego odpowiedzią na wystosowany wcześniej 

przez Radę Miejską Kalisza apel w sprawie likwidacji kaliskiego Zakładu Karnego. Jak 

zaznaczyła Magdalena Spychalska, stanowisko ministerstwa nie jest jednoznaczne, wręcz 

wymijające. Nadal nie wiadomo, co wydarzy się z więzieniem przy ul. Łódzkiej. Nadal 

istnieje potrzeba nadzorowania i pilotowania tej sprawy, bo to w interesie mieszkańców, a w 

szczególności radnych, powinno być zabieganie o to, by miejsce to nadal spełniało swoją 

dotychczasową funkcję. Zarówno likwidacja, jak i przekazanie tego obiektu Miastu – co 

byłoby dla samorządu zbyt wielkim obciążeniem – nie są dobrymi rozwiązaniami. To 

ministerstwo powinno zadbać o ten budynek, jakby nie patrząc zabytkowy, nie dopuszczając 

do decyzji, które doprowadziłyby do jego degradacji. Magdalena Spychalska zaapelowała do 

radnych, o zgodność w tym temacie nadmieniając, że również lokalni parlamentarzyści, którzy 

wybrani zostaną w zbliżających się wyborach będą żywo popierać i wspierać ideę zachowania 

obecnej funkcji obiektu.   

 

Ad.6.   

 

 W punkcie poświęconym sprawom bieżącym i wolnym wnioskom radny Stanisław 

Paraczyński zasygnalizował, że być może przy jakiejś okazji zainteresować się terenem po 

byłym zakładzie garmażeryjnym WSS przy ul. Częstochowskiej, pod kątem ewentualnego 

wykorzystania go i przeznaczenia na inną działalność.  

 

Kończąc obrady przewodnicząca komisji przypomniała o kolejnym posiedzeniu, 19 maja o 

godz. 8.30, a także o zaplanowanym, tuż po komisji spotkaniu zespołu statutowego. Jak 

zaznaczyła Magdalena Spychalska, każdy z radnych otrzymał poczta mailową przygotowany 

przez radców prawnych projekt Statutu Miasta, z którym powinien się zapoznać i na 

najbliższe spotkanie przygotować ewentualne uwagi. Jak podkreśliła przewodnicząca, jest to 

dokument, który służył będzie miastu przez kolejne lata, dlatego  należy się mu dokładnie 

przyjrzeć i dobrze wykorzystać prawo ostatecznego głosu jakie ma w tym temacie Rada 

Miejska. Zaapelowała więc o rzetelne i profesjonalne podejście do sprawy.  

 

Ad.7.  

 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

 



                                            


