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    Protokół nr 0012.3.33.2016
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się dnia 18 października 2016 roku 
w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krótkiej 5-7

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie

statków lub innych obiektów pływających na 2017 r. 
4. Informacja z przebiegu audytu systemu monitoringu wizyjnego miasta Kalisza.
5. Korespondencja:

-  pismo  WGK.6625.8.2016  ws.  zmian  nazw  ulic  w  związku  z  ustawą  o  zakazie
propagowania  komunizmu  lub  innego  ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
-pismo Rady Osiedla Piwonice ws. wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla,
- skarga mieszkańca miasta na działalność ████████*w Kaliszu.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia. 

+Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powierzenia  reprezentowania  Miasta
Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza.
+Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017”.
+Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

+Korespondencja:
-Pismo Katolickiego  Stowarzyszenia  „Civitas  Christiana”  ws.  poparcia  o  nadanie  imienia
Prymasa S. Wyszyńskiego dotychczasowej ul. H. Sawickiej,
-Pisma  Rady  Osiedla  Tyniec  ws.  rezygnacji  udziału  w  radzie  oraz  ws.  odwołania
Przewodniczącego Rady Osiedla Tyniec,
-Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dot. informacji o kandydatach na
stanowisko ławnika sądowego.
***************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji, pani Magdalena Spychalska witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
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Porządek obrad został rozszerzony o:
 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta

Kalisza  w  Zgromadzeniu  Związku  Komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta
Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza (jako pkt 4),

 Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego na rok 2017” (jako pkt 5),

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (jako pkt  6),
  Korespondencja (jako pkt 8):

-Pismo  Katolickiego  Stowarzyszenia  „Civitas  Christiana”  ws.  poparcia  o  nadanie
imienia Prymasa S.Wyszyńskiego dotychczasowej ul. H. Sawickiej,
-Pisma  Rady Osiedla  Tyniec  ws.  rezygnacji  udziału  w radzie  oraz  ws.  odwołania
Przewodniczącego Rady Osiedla Tyniec,
-Pismo  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Poznaniu  dot.  informacji
o kandydatach na stanowisko ławnika sądowego

Głosowanie nad rozszerzonym porządkiem obrad: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 r. 
Pan Aleksander Quoos, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
oznajmił, iż Minister Finansów ustalił nowe stawki opłat na 2017 rok. Zaproponowane stawki
są  mniejsze  niż  w  ubiegłym  roku.  Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania  nad
projektem uchwały: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania
Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza.
Pani  Anna  Albin,  zastępca  Naczelnika  Wydziału  Środowiska,  Rolnictwa  i  Gospodarki
Komunalnej poinformowała, iż zgodnie z prawem w skład Zgromadzenia Związku wchodzą
wójtowie  gmin.  Na  ich  wniosek  rada  gminy  może  powierzyć  reprezentowanie  gminy  w
zastępstwie. Statut Związku może przyznać nie więcej niż jeden głos w Zgromadzeniu. W
przypadku Miasta Kalisza zgodnie ze statutem, liczba przedstawicieli dodatkowych zależy od
procentowego  udziału  gminy  w  kosztach  budowy  zakładu.  Miasto  Kalisz  posiada  w
Zgromadzeniu Związku 5 przedstawicieli. Dotychczas jednym z przedstawicieli był pan Piotr
Kościelny.  W  związku  z  tym  istnieje  konieczność  zmiany  reprezentacji  miasta  w
Zgromadzeniu.  Prezydent  zaproponował  wiceprezydent  Karolinę  Pawliczak.  Pani  Albin
poinformowała także o autokorekcie.  W podstawie prawnej  podano prawidłowy Dziennik
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, w którym został ogłoszony tekst jednolity statutu,
natomiast  powinien  być  dopis  „ze  zmianami”.  Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do
głosowania nad projektem uchwały ze zmianą: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego na rok 2017”.
Pan Janusz Sibiński, zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
oznajmił, iż przedłożenie programu jest obowiązkiem ustawowym. Powstawał on na etapie
weryfikacji,  modyfikacji i realizacji programu dotychczas obowiązującego. Został poddany
pod konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Otrzymał pozytywną opinię Kaliskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Pan Sibiński wspomniał o obszarze rewitalizacji,  który
jest przewidywany przez ustawodawcę, jako obszar do wspólnej realizacji przez samorząd

2



i  organizacje  pozarządowe.  Przyjęcie  programu  umożliwi  rozpoczęcie  procedury
konkursowej. 
Radny Grodziński oznajmił, iż program został pozytywnie zaopiniowany przez Kaliską Radę
Działalności Pożytku Publicznego. Radny Paraczyński zapytał czy został nawiązany kontakt z
nową organizacją. Pan Sibiński wyjaśnił,  iż pojawiają się nowe podmioty,  stowarzyszenia,
fundacje. Ponadto nawiązał do nowelizacji ustawy, Prawo o stowarzyszeniach, która ułatwia
kwestie zakładania stowarzyszeń, zmniejszając wymaganą liczebność z 15 do 7 osób. Wobec
braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  Kalisza  przedstawiła  projekt  uchwały,  omawiając
poszczególne wnioski. Radny Dariusz Grodziński zauważył, że na ubiegłej sesji przesunięto
wydatki  na  rzecz  podniesienia  kwoty  na  wypłatę  ekwiwalentu  za  interwencję  strażaków
ochotników. Zapytał czy taki przyrost następuję w skali miesiąca? Pan Quoos wyjaśnił,  iż
zbierają informacje z jednostek o wyjazdach w systemie kwartalnym. Informacja za trzeci
kwartał wpłynęła w październiku, stąd korekta paragrafu na ekwiwalenty. Ponadto wydatki na
ekwiwalenty  zostały  zwiększone,  gdyż  w  grudniu  zeszłego  roku  zawarto  umowę,  która
wyeliminowuje  obowiązek  opłacania  przez  komendę  wyjazdów  poza  teren  własnego
działania. Radny Grodziński zainteresował się kwotą uzupełnienia monitoringu miejskiego.
Skarbnik  wyjaśniła,  że  nie  jest  mowa  o  uzupełnieniu,  tylko  o  przeniesieniu  wydatków
majątkowych na wydatki bieżące, ponieważ był przeprowadzany audyt.  Radny Skarżyński
zapytał czy przeniesienie wydatków majątkowych na wydatki bieżące stanowi kwotę zapłaty
za audyt.  Skarbnik Miasta  wyjaśniła,  iż raport  z audytu pokazał,  iż  nie  powstanie środek
trwały, dlatego też jest przesunięcie na wydatki bieżące. Radny Skarżyński zapytał na jakie
wydatki bieżące stanowi to przesunięcie. Skarbnik odpowiedziała, że przeznaczone to jest na
zakup usług.   Radni  przeszli  do głosowania:  7  osób za,  3  wstrzymały się  od głosowania
(10 obecnych). 
Ad.7. Informacja z przebiegu audytu systemu monitoringu wizyjnego miasta Kalisza.
Komendant Straży Miejskiej, pan Dariusz Hybś przedstawił informację z przebiegu audytu
systemu  monitoringu  wizyjnego  miasta  Kalisza.  Oznajmił,  iż  monitoring  w  mieście
funkcjonuje od 1998 roku. Kwota w budżecie przeznaczona na działalność profilaktyczną
Straży Miejskiej wynosi 28 tys. zł. Oprócz działalności profilaktycznej, kwotę tą  przeznacza
się także na „drobną kosmetykę” związaną z monitoringiem. Komendant przedstawił ostatnie
lata  wydatkowań  systemu  monitoringu  związanego  ze  szkodami  m.in.  z  wyładowaniami
atmosferycznymi, naprawy kamer, konserwacją systemu monitoringu. Z związku z licznymi
awariami i naprawami podjęto  przeprowadzenie audytu systemu monitoringu. 
Na pytanie radnego Paraczyńskiego czy komendant policji posiada dostęp do monitoringu,
komendant  odpowiedział  przecząco.  Pan  Hybś  przedstawił  wykaz  wszystkich  kamer
zwracając  uwagę,  iż  część  z  nich  działa  w systemie  radiowym,  na  światłowodach,  część
z kamer jest obrotowa a część stacjonarna.
Radny Grodziński  zainteresował  się  tematem wymienianych  kamer  oraz  kwestią  wartości
identyfikacyjnej w nowych kamerach. Komendant przedstawił wadliwe kamery, które nadają
się do wymiany.
Radny Skarżyński zapytał o koszty doprowadzenia systemu do należytego funkcjonowania.
Komendant odpowiedział, iż system może kosztować około 30 tys. zł. Dodał, że w niektórych
przypadkach należy się  zastanowić,  w jakich miejscach należy kamery wymienić,  czy też
zmienić ich punkty. Radny Chrzanowski uznał, że po audycie komendant nie posiada jeszcze
systemowego  rozwiązania.  Zainteresował  się  tematem  wygranego  przetargu  Pan
████████* oznajmił, iż Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji zlecił wykonanie nowego
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projektu rozbudowy systemu o dodatkowe 25 kamer. Radny Chrzanowski zaproponował by
komendant w ciągu miesiąca przedstawił rozwiązania należytego funkcjonowania systemu. 
Komendant przedstawił mapę ukazującą m.in. zdemontowane kamery.
Przewodnicząca Komisji zainteresowała się tematem wygranego przetargu na opracowanie
projektu. Pan  ████████*  wyjaśnił, że jest to projekt, który dotyczy nowych punktów
kamerowych. Istnieje jednak problem techniczny, gdyż nowe urządzenia są cyfrowe, a system
w wielu przypadkach posiada elementy analogowe. Obecnie system monitoringu pracuje na
łączach  radiowych  w  paśmie  publicznym.  To  samo  pasmo  używane  jest  w  telefonach
komórkowych.  Miasto  jest  operatorem telekomunikacyjnym,  czyli  może  budować  własne
łącza.  Warto  by  ważne  punkty  kamerowe  wybudować  na  łączach  stabilniejszych.
Modernizacja powinna także dostosować się do nowych przepisów elektrycznych. Zwrócił
uwagę,  iż  sąd  ustala  który  materiał  może  być  uznany  w  postępowaniu  jako  materiał
dowodowy.  Stąd  też  istnieje  naturalna  potrzeba modernizacji  kamer.  Pan  ████████*
uznał, że 25 nowych kamer powinny iść w stronę modernizacji razem z obecnymi kamerami.
Radny  Grochowski  zapytał  o  czas  funkcjonowania  modernizacji.  Pan  ████████*
odpowiedział, że wykonanie nowej inwestycji ma działanie około 10 lat.
Zdaniem radnego Chrzanowskiego powinno się stopniowo wymieniać kamery. Prus zapytał o
ilość  kamer  w  mieście.  Radny  Prus  zapytał  o  ilość  kamer  w  mieście.  Komendant  Hybś
odpowiedział,  że punktów kamerowych jest 36. Dodał, że należy podjąć decyzję odnośnie
napraw  kamer  czy  też  ich  uzupełnieniu.  Radna  Spychalska  uznała,  aby  przygotować
informację dotyczącą kosztów wydanych na naprawy kamer a także podsumowanie audytu.
Ad.8. Korespondencja:
 pismo Rady Osiedla Piwonice ws. wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla,
Głos zabrał Przewodniczący Rady Osiedla Piwonice pan Zbigniew Jaworski. Poinformował,
iż pan ████████* od 2 lutego nie pojawił się na zebraniu rady i nie ma z nim kontaktu.
Przewodniczący dodał, że ogłoszenia dotyczące zebrań rady znajdują się w gablocie rady. Od
2  lutego  odbyło  się  6  posiedzeń  rady  osiedla,  na  których  nie  był  obecny  pan
████████*Wobec  powyższego  zgodnie  z  ordynacją  wyborczą  do  rad  osiedlowych
mandat  wygasa  po  6  nieobecnościach.  Pan  Jaworski  oznajmił,  iż  był  zobowiązany
poinformować o tym radę. Radna Spychalska zapytała czy to rada podjęła taką decyzję. Pan
Jaworski stwierdził, że nie wie czy rada musi podejmować formalnie decyzję, jego zdaniem
mandat wygasa z mocy prawa. Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej, Katarzyna Wawrzyniak
potwierdziła, że taką informację przekazała rada osiedla wraz z listami obecności. Dodała, że
pan  ████████* był  6-krotnie  nieobecny i  nie  przekazał  żadnego  usprawiedliwienia.
Radny Darwich zapytał czy taka sytuacja jest analogiczna do radnego Rady Miejskiej Kalisza,
gdyby radny nie pojawił się na komisjach. Naczelnik wyjaśniła, iż regulują to inne przepisy.
Radny  Grodziński  zapytał  czy  przysługuje  możliwość  odwołania  decyzji  o  wygaśnięciu
mandatu.  Naczelnik  wyjaśniła,  że  zapisy w statucie  oraz w ordynacji  wyborczej  tego nie
regulują. Radna Spychalska oznajmiła, iż osoby zgłaszają się do rad osiedlowych z własnej
woli. Radny Paraczyński zapytał czy w związku z powyższym odbędą się kolejne wybory do
rad osiedla. Pan Jaworski wraz z Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej oznajmili, iż dopiero w
przypadku poniżej 30 %  składu rady przeprowadza się wyboru uzupełniające. Radny Prus
oznajmił,  iż  6  kolejnych  nieobecności  wskazuje  na  to,  iż  pan  ████████*nie  chce
współpracować  na  osiedlu.  Na  pytanie  radnego  Darwicha  czy  nieobecność  pana
████████* koliguje  pracę  w  radzie,  przewodniczący  rady  odpowiedział  przecząco.
Radny Chrzanowski zapytał czy pan  ████████*zostanie poinformowany o zaistniałej
sytuacji.  Przewodniczący oznajmił,  że  nie  ma  takiego  obowiązku  ale  można  wystosować
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pismo. Wobec powyższego zaproponowano, że wspólnie zostanie wypracowane stanowisko i
takie pismo zostanie wysłane do pana ████████*. 

 pismo  WGK.6625.8.2016  ws.  zmian  nazw  ulic  w  związku  z  ustawą  o  zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej,
Pan Michał Marczak Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii oznajmił, iż ustawa dotyczy
dwóch kwestii nadawania nazw ulic. Pierwsze artykuły mówią o nowych ulicach, czyli jeżeli
rada  podejmuje  uchwałą  nadanie  nazwy ulicy,  placu,  ronda  bądź  obiektów  użyteczności
publicznej  i  innych  nazw (w kompetencji  Wydziału  Geodezji  –  ulice,  place  i  ronda).  W
przypadku podjęcia uchwały podlega ona weryfikacji pod kątem ustawy. Druga część ustawy
odnosi się do nazw, które istnieją w przestrzeni publicznej w zakresie nadanych już nazw.
Rada Miejska w ramach swoich kompetencji ma rok czasu, licząc od 2 września 2016 r. na
zmianę nazw, które podchodzą pod tok działania ustawy. Jeżeli zmiany nie zostaną dokonane
wówczas rozstrzygnięciem nadzorczym w terminie 3 miesięcy od daty 2 września 2017 r.
zmian dokona wojewoda. Jedynym źródłem wskazanym w ustawie jest IPN jako dysponujący
archiwami i materiałem. Pan Marczak oznajmił, że prezydent wystąpił do Prezesa Instytucji
Pamięci  Narodowej.  W wyniku  konsultacji  zostało  wskazanych  do  zmiany 6  ulic:  Marii
Koszutskiej,  Józefa  Koszutskiego,  Hanki  Sawickiej,  Bolesława  Rumińskiego,  Lucjana
Szenwalda,  Stefana  Dybowskiego.  Dodał,  że  ustawa  zwalnia  z  opłat  administracyjnych
mieszkańców. Naczelnik zwrócił uwagę, iż istotną rzeczą byłaby wymiana nazwy ulicy 1:1,
dotyczy to  szczególnie  ul.  H.  Sawickiej.  Spowodowałoby to,  że  numery lokali  i  bloków
pozostaną takie same. 
Radny Grodziński poprosił o materiał dotyczący wyniku konsultacji z IPN. Oznajmił, iż zapis
w ustawie mówi o tym, że mają zniknąć nazwy ulic, placów itp. noszących imię osób, które
były członkami aparatu państwowego okresu PRL w zakresie 1944-1989. Wobec powyższego
uznał, że Hanka Sawicka nie wpisuje się w ustawę. Pan Marczak oznajmił, iż sprawa ta była
wyjaśniana  i  konsultowana z  radcami  prawnymi  Urzędu Miejskiego.  Dodał,  iż  artykułem
dotyczącym zmiany stanowi  art.  6  ustawy,  który nie  mówi nic  o zakresie  dat.  Naczelnik
zwrócił uwagę, iż art.  1 posiada dwa ustępy. Pierwszy z nich mówi o tym, że nazwy ulic
nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji
itp. symbolizujący komunizm lub inny ustrój totalitarny. Z kolei drugi mówi o tym, że za
propagujące  komunizm  uważa  się  także  nazwy  z  lat  1944-1989.  Radna  Spychalska
poinformowała, iż można nie podchodzić do zmiany ulicy Hanki Sawickiej, ale należy liczyć
się z tym, iż zostanie to z mocy prawa zmienione. Radny Grochowski oznajmił, że Hanka
Sawicka działała w organizacjach, które niosły pomoc. Dla radnego Prusa ważna byłaby skala
porównawcza. Do dyskusji dołączył radny Paraczyński, który oznajmił, że koszty związane
ze zmianą nazwy można przeznaczyć na coś innego. Radna Spychalska wyjaśniła, że ustawa
wymusza takie zmiany.  Dodała, że największym problemem będzie stanowić ulica Hanki
Sawickiej.  Naczelnik  Marczak  poruszył  temat  przeprowadzenia  konsultacji.  Oznajmił,  że
przepis  prawa w przypadku nazywania  ulicy nie  przewiduje  przeprowadzenia  konsultacji.
Naczelnik  zaproponował  radnym  wytypowanie  2  nazw  na  każdej  z  ulic,  które  zostaną
poddane dyskusji radom osiedla, spółdzielni mieszkaniowej „Dobrzec”. 
Radny  Paraczyński  zapytał  czy  będą  brane  pod  uwagę  nazwy z  Banku  Ulic.  Naczelnik
oznajmił, że jeżeli dojdzie do procedury wyboru dwóch propozycji na każdą ulicę, to można
skorzystać  z  Banku  Ulic,  ale  to  nie  oznacza,  że  nie  można  nadać  innych  nazw.  Radna
Spychalska oznajmiła, aby radni przemyśleli temat. Wspomniała o wyłonieniu technicznego
zespołu,  który  zajmie  się  tematem  zmian  nazw  ulic.  Radny  Darwich  zapytał  o  ilość
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mieszkańców, których obejmą zmiany nazw ulic, a także o koszty z tym związane. Naczelnik
oznajmił,  że  pytania  można  skierować  do  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Obywatelskich,
ponieważ znajdują się tam  przepisy dotyczące zwolnień. W przypadku ulicy Hanki Sawickiej
to jest to około 10-12 tys. osób. Radni poruszyli kwestię wymiany dokumentów. Naczelnik
uznał,  że  największym  problemem  stanowić  będzie  czas,  jacy  mieszkańcy  będą  musieli
poświęcić aby przyjść do urzędu, żeby wymienić dokumenty. Na pytanie radnego czy koszty
ponosi  samorząd,  Naczelnik  odpowiedział  twierdząco.  Radny  Piotrowski  uznał,  że  przy
zmianie nazwy ulicy Hanki Sawickiej  należy wybrać taką nazwę, która w społeczeństwie
będzie budziła jak najmniej kontrowersji.  Naczelnik zapytał czy w związku z powyższym
zostanie zwołane zebranie ? Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż zostanie wyłoniony zespół
z radnych. Pani Wawrzyniak oznajmiła, iż Kancelaria Rady przyjmuje zgłoszenia do Zespołu
ds. zmiany nazwy ulic. Pan Marczak poprosił o podanie daty, do kiedy zespół musi powstać.
Radna Spychalska zaproponowała by do końca października zespół został wybrany. Radny
Paraczyński zwrócił uwagę, aby zmienione nazwy ulic nie były trudne. 
 Pismo  Katolickiego  Stowarzyszenia  „Civitas  Christiana”  ws.  poparcia  o  nadanie
imienia Prymasa S. Wyszyńskiego dotychczasowej ul. H. Sawickiej
Przewodnicząca oznajmiła, że pismo zostanie przekazane do Banku Ulic. 

  skarga mieszkańca miasta na działalność  ████████* w Kaliszu.
Radna Spychalska oznajmiła, że pismo wpłynęło do wiadomości, gdyż zostało ono również
skierowane do Prezydenta Miasta. 
 Pisma  Rady  Osiedla  Tyniec  ws.  rezygnacji  udziału  w  radzie  oraz  ws.  odwołania
Przewodniczącego Rady Osiedla Tyniec,
Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej poinformowała o odwołaniu Przewodniczącego Rady
Osiedla  Tyniec  7  głosami.  Karty  do  głosowania  zostały  przekazane  do  Kancelarii  Rady,
głosowanie było tajne. 
 Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dot. informacji o kandydatach
na stanowisko ławnika sądowego.
Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej poinformowała, że w piśmie Komendant o większość
kandydatów na ławników wypowiedział się. Natomiast oznajmił, że informacja na temat pana
████████*zostanie przesłana w terminie późniejszym. Uznała, że Zespół ds. ławników
powinien zająć się tematem gdy będzie informacja kompleksowa, aby wypracować opinię,
która trafi  na Sesję.  Naczelnik poinformowała radnych o zaproszeniu na inaugurację roku
kulturalnego  podczas  której  pani  prof.  Ewa  Iżykowska  będzie  miała  wręczaną  odznakę
Honorowego Obywatelstwa w piątek o godz. 13 w Szkole Muzycznej. 
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.10. Zakończenie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała: 
Natalia Janczak
        /-/
18.10.2016 r. 
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           Przewodnicząca
    Komisji Prawa, Porządku Publicznego

  oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza
       /-/

   Magdalena Spychalska

*  Wyłączenie  jawności  w  zakresie  danych  osobowych,  na  podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.
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