
KRM.0012.0033.2016
D2016.10.02257

  Protokół nr 0012.3.27.2016
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się dnia 19 kwietnia 2016 roku
*********************************************************************

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

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia

2015 roku.
5. Korespondencja:

- wniosek o zmianę nazwy ulicy Parafialnej w Kaliszu;
- pismo Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Spółki z Grupy Volkswagen AG
w  sprawie  samochodów  wyposażonych  w  oprogramowanie  manipulujące  ilością
emitowanych spalin. 

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

+ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza
im.  Jana  Pawła  II,  funduszu stypendialnego  oraz  zasad,  warunków i  trybu  przyznawania
stypendiów.
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 

*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  przewodnicząca  Komisji,  pani  Magdalena  Spychalska
witając serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Porządek obrad został rozszerzony o:
 Projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta
Kalisza  im.  Jana  Pawła  II,  funduszu  stypendialnego  oraz  zasad,  warunków  i  trybu
przyznawania stypendiów (jako pkt 5).
Głosowanie nad nowym porządkiem obrad: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. 
Głos zabrała pani Skarbnik, Irena Sawicka. Oznajmiła, iż 30 marca br. prezydent przedłożył
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015.  Zostało ono przekazane przewodniczącemu
Rady  Miejskiej  Kalisza,  a  także  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Pani  Irena  Sawicka
dodała, że na poszczególnych Komisjach materiał ten stanie się przedmiotem analizy. Pani
Skarbnik  przedstawiła  plan  oraz  wykonanie  dochodów oraz  wydatków w roku  2015.  Ze
względu,  iż  wprowadzano  do  budżetu  wolne  środki,  zwiększył  się  deficyt  planowany.
Skarbnik  przedstawiła  także  wielkość  długu  oraz  wysokość  kwot  dotyczących  zadań
z Budżetu Obywatelskiego. 
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Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej przedstawił komendant Wieńczysław Prokop. Budżet
w 2015 r. stanowił kwotę 9 041 000 zł. W ciągu roku został on zwiększony o 132 188 zł.
Dotyczyło to rekompensaty za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy, finansowanie szkoleń
uzupełniających  strażaków.  Wydatki  związane  były  z  wynagrodzeniem  pracowników,
z  zakupem umundurowania.  Wszystkie  zobowiązania  zostały uregulowane.  W 2015 r.  za
kwotę 30 tys. zł zakupiono wyposażenie osobiste strażaka. Pan komendant zwrócił uwagę, iż
jako jedna  z  jednostek  nie  „ratuje”  swego budżetu  wakatami.  Komendant  poruszył  temat
zakupu  ciężkiego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  z  usterkami,  które  pojawiły  się  w
międzyczasie. Oznajmił, że producent wywiązuje się z ich usuwania. Ponadto za pieniądze z
dotacji,  z  urzędu  miasta  realizowano  dalszy  etap  modernizacji  obiektu  przy  ul.
Częstochowskiej. W ubiegłym roku zakupiono materiały do remontu za kwotę 50 tys. zł. 
Radny  Roman  Piotrowski  zapytał  czy  samochód  został  zakupiony  jako  „prototyp  do
testowania”? Pan komendant dodał, że  producenci nie przystępowali do przetargów, gdyż nie
mieli mocy przerobowej. Uznał, że producenci krajowi nie mają konkurencji poza granicami
kraju. 
Radny  Grodziński  poprosił  by  radni  otrzymali  projekty  uchwały,  które  pojawiły  się  na
dzisiejszej Komisji. 
Jednostkę  Komendy Miejskiej  Policji  przedłożył  pan Tomasz  Francuszkiewicz  – zastępca
komendanta. Oznajmił, że zrealizowano wszystkie zadania, które były zapisane w budżecie.
Środki zostały przeznaczone m.in. na funkcjonowanie tzn. izby wytrzeźwień, patrole piesze,
profilaktykę  i  prewencję,  nagrody  dla  dzielnicowych,  zakup  radiowozów.  Pani  Skarbnik
dodała, iż kwota jaką komenda otrzymała od miasta w 2015 r. wyniosła 911 tys. zł, z czego
dofinansowanie na radiowozy wyniosło 120 tys. zł i stanowiło to wydatek majątkowy. Pan
Tomasz  dodał,  że  Kalisz  poza  Poznaniem  jest  samorządem,  które  największe  kwoty
przeznacza na fundusz wsparcia oraz na darowizny. 
Radny Adam Koszada poruszył temat patroli pieszych. Zastępca komendanta odpowiedział,
że służby te są szczególnie wynagradzane, dlatego tą służbę pełnią funkcjonariusze, którzy
nie  mają  problemów  w  codziennym  funkcjonowaniu  w  jednostce.  Funkcjonariusze  sami
zapisują  się  na  służbę.  Radny  poruszył  także  kwestię  patroli  umundurowanych
i nieumundurowanych. Zaznaczył,  że mieszkańcy nie widzą patroli umundurowanych. Pan
Francuszkiewicz  odpowiedział,  iż  patrole  nieumundurowane  w  znikomym  procencie
funkcjonowały w zakresie patroli płatnych. 
Pani Spychalska dodała, że ze środków alkoholowych zostało udzielone wsparcie w postaci
zakupu  specjalistycznego  umundurowania  dla  grupy  realizacyjnej.  W tym  roku  również
wpłynął wniosek o uzupełnienie tego umundurowania.
Jednostkę Straży Miejskiej w Kaliszu omówił komendant Dariusz Hybś. Grzywny, mandaty,
i  inne kary pieniężne -  1840 mandatów, w 2015 r.  dochód ten wynosił  119 tys.  zł.  Straż
Miejska nie posiadała nie ściągniętych należności z tytułu mandatów karnych. Komendant
przedstawił  kwotę  dochodów  z  najmu  i  dzierżawy  oraz  wpływy  z  innych  dochodów.
Najważniejsze  wydatki-  zakup  10  przenośnych  radiostacji  cyfrowych  Motorola
i 6 przenośnych radiostacji cyfrowych umieszczonych w radiowozach, zakup mundurów dla
strażników, zakup energii  elektrycznej,  konserwacja monitoringu wizyjnego,  szkolenia dla
strażników i pracowników, zakup lampy sygnalizacyjnej do radiowozu, zakup 4 rowerów do
patrolu.  Nie  poniesiono  żadnych  wydatków  na  odsetki  i  odszkodowania,  nie  wystąpiły
zobowiązania. Inne wydatki- zakup kamery obrotowej do systemu monitoringu wizyjnego,
zakup opasek i innych gadżetów, wydruk ulotek.
Wydział  Administracyjno-Gospodarczy  przedstawił  pan  Rafał  Zakrzewski.  Oznajmił,  że
WAG realizuje zdania zlecone w postaci otrzymanych dotacji i zadania własne – dział 750.
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Kwota  jaką  dysponował  wydział  to  2  801  913  zł,  realizacja  w  92  %,  głównie  na
wynagrodzenia i składki, na podstawowe wydatki statutowe. Były także zadania inwestycyjne
m.in.  zakup gilotyny,  system anty-napadowy,  sklimatyzowanie pomieszczeń urzędu, zakup
busa  oraz  zakup  busa  dla  Banku  Chleba.  Radny  Darwich  zapytał  czy  umowa  zawarta
z Bankiem Chleba jest podpisana. Pan Zakrzewski oznajmił, że umowa nie jest podpisana.
Urząd ustosunkował się do sporządzenia nowej umowy, ale pod parafą radców prawnych. Jest
to na etapie uzgodnień i akceptacji ze strony Banku Chleba. Radny Grochowski zapytał czego
dotyczy ta zmiana. Pan Zakrzewski wyjaśnił, iż dotyczy to wydłużenia okresu użytkowania.
W ramach  zadań  zleconych-  dotacje  wykorzystano  w  100  %.  Otrzymano  cztery  dotacje
z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów. Po stronie dochodów budżet
wydziału został zrealizowany w 108 %. Główne dochody znajdują się z odsetek bankowych. 
Radny  Grodziński  zapytał  które  pomieszczenia  zostały  sklimatyzowane  i  zabezpieczone
w  system  alarmowy?  Pan  Zakrzewski  odpowiedział,  iż  zostały  sklimatyzowane
pomieszczenia  prezydenta  i  wiceprezydenta  oraz  sekretariaty,  natomiast  system  anty-
napadowy został zamontowany na ul. Kościuszki w pomieszczeniach wiceprezydentów.
Radny Darwich zapytał czy zajmuje się tym jakaś firma. Pan Zakrzewski odpowiedział, że
firma JOKER. Dodał, że przy urzędzie przy ul. Kościuszki znajduje się Straż Miejska. Pan
Zakrzewski wspomniał, iż w urzędach pojawia się problem z petentami znajdującymi się pod
wpływem alkoholu. Pan Kijewski potwierdził, że zdarzały się takie sytuacje. 
Radny  Koszada  wspomniał,  że  należałoby  rozważyć  zainstalowanie  systemu  anty-
napadowego w Kancelarii Rady Miejskiej. Radna Spychalska uznała, że można taki wniosek
złożyć  jeśli  pracownicy  czują  się  zagrożeni.  Radny  Skarżyński  zauważył,  że  problem
mieszkańców, którzy przychodzą do urzędu pod wpływem alkoholu był i będzie, a z drugiej
strony nasilają się zagrożenia. Radny Darwich zapytał o koszty abonamentu systemu. Pan
Zakrzewski  odpowiedział,  że  nie  jest  w  stanie  teraz  odpowiedzieć  na  to  pytanie.  Radny
Skarżyński  zauważył,  że  w  urzędzie  przy  ul.  Kościuszki  szybsza  byłaby  reakcja  Straży
Miejskiej niż prywatnej firmy ochroniarskiej.  Wiceprezydent Kijewski wyjaśnił,  że system
anty-napadowy,  który  jest  podłączony,  włącza  się  w  Straży  Miejskiej.  Radny Skarżyński
zapytał skąd wzięła się nazwa firmy ochroniarskiej.
Pan Zakrzewski wyjaśnił, że urząd ma podpisaną umowę z firmą JOKER na kwotę 2950 zł
w  skali  całego  roku  na  monitoring  bieżący  sygnałów  alarmowych  nie  tylko  z  systemu
napadowego. 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy w miejsce gdzie znajduje się Biuro Interesanta został
zamontowany system alarmowy. Pan Zakrzewski oznajmił, że nie. Dodał, że sala obsługi jest
monitorowana. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przedłożył pan Włodzimierz Karman
– zastępca Naczelnika. Środki przekazane na Straż Graniczną w kwocie 15 tys. zł stanowią
100 % planu z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży
Granicznej  w  Kaliszu.  Ochotnicze  Straże  Pożarne-  zaplanowane  wydatki  w  kwocie
225  569,29  zł  zostały  zrealizowane  w  100%.  Dotacje  dla  jednostek  terenowych  OSP
z terenów Kalisza należące do wydatków bieżących przekazano dla OSP Kalisz w kwocie
16 tys. zł, OSP Kalisz Lis 25 tys. zł, OSP Kalisz Piwonice 7 600 zł, OSP Kalisz Sulisławice
13 400 zł, OSP Dobrzec w Kaliszu 29 tys. zł. Pieniądze te przeznaczono głównie m.in. na
zakup sprzętu i  wyposażenia strażackiego. Pan Karman przedstawił  również m.in.  dotacje
należące do wydatków majątkowych, wydatki bieżące w rozdziałach 754 14, 754 15, 754 21,
754 95, rezerwy ogólne i celowe w rozdziałach 758 18. 
Radny  Skarżyński  zainteresował  się  tematem  dofinansowania  Straży  Granicznej.  Pani
Skarbnik  oznajmiła,  iż  dotacja  jest  otrzymywana  z  przeznaczeniem  na  dotację  paliwa
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w  kwocie  15  tys.  zł.  Pan  Karman  dodał,  że  Straż  Graniczna  również  pełni  rolę  służb
porządkowych na terenie miasta, dba o bezpieczeństwo. Radny Skarżyński uznał, że kwota
15 tys. zł budzi jego wątpliwość. 
Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Kancelarii  Rady  Miejskiej  przedstawiła  Naczelnik
Katarzyna  Wawrzyniak.  Oznajmiła,  iż  wydatki  zaplanowane  na  2015  rok  zrealizowano
w  kwocie  640  728  zł  co  stanowi  ponad  87%.  W rozdziale  750  22  rady  gmin  wydatki
wykonane zostały w wysokości 542 277 zł, co stanowi ponad 89%. Poniesione koszty były
związane  m.in.  z  obsługą  Rady  Miejskiej,  wypłatą  diet  dla  radnych  oraz  udziałem
w  delegacjach  krajowych  i  zagranicznych  483  382  zł,  realizacja  wydatków  związana
z  bieżącą  działalnością  58  895 zł.  Ponadto  zgodnie  z  uchwałą  rady za  2014  rok  została
wypłacona Nagroda Miasta Kalisza w wysokości 30 tys. zł. W rozdziale 750 23 wykonanie
planów wydatków w 2015 roku kształtuje się na poziomie ponad 79%. W rozdziale 750 95
poniesione koszty w wysokości 49 784 zł stanowią ponad 79%, związane są z wypłatą diet
dla  jednostek  pomocniczych  miasta.  Zadania  statutowe  jednostek  pomocniczych  miasta  -
wydatki wyniosły 88 762 zł, stanowi to ponad 83%. 
Pan Michał Pilas oznajmił, że Wydział Gospodarowania Mieniem nie realizuje zadań z tego
zakresu.
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 8 osób za, 3 osoby przeciw (11 obecnych).
Przewodnicząca  Komisji  zaproponowała  rozszerzenie  porządku  obrad  w  związku
z pojawieniem się projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (jako
pkt 6).
Radny Darwich zapytał dlaczego taka poważna uchwała pojawiła się dopiero na Komisji.
Uznał,  że  radni  nie  mieli  czasu na zapoznanie  się.  Przewodnicząca  Komisji  wyjaśniła,  iż
rozmawiała z panią Skarbnik, która oznajmiła, iż zmiany w budżecie dotyczące Komisji są
niewielkie. Dodała, że nie wprowadzenie tego projektu uchwały na dzisiejszej Komisji będzie
obligowało zwołaniem kolejnego posiedzenia. 
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad: 7 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosu
(10 obecnych).
Ad.4.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2015 roku.
Głos zabrał pan Michał Pilas p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem. Oznajmił,
iż  informacja  o  stanie  mienia  prezentuje  zestawienie  wartości  netto  majątku  jednostek
organizacyjnych  miasta,  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  oraz  instytucji  kultury.  Dane
zaprezentowane są w układzie przedmiotowym oraz w podmiotowym. Zestawienie zbiorcze
zostało opracowane na podstawie informacji złożonych przez merytoryczne wydziały, przez
jednostki organizacyjne miasta oraz instytucje kultury. Wartość majątku ogółem w 2015 r.
wzrosła  o 8 % w porównaniu do roku poprzedniego.  Jest  to 125 mln zł.  Wzrost  nastąpił
w  trzech  grupach  majątkowych  tj.  wzrost  rzeczowego  majątku  trwałego,  finansowego
majątku  trwałego  i  majątku  obrotowego  miasta.  Największy udział  w  strukturze  majątku
ogółem ma rzeczowy majątek trwały, tj. 75 %, następnie finansowy majątek trwały ok. 20 %.
Udział  majątku  obrotowego  gminy w majątku  ogółem tj.  5,26  %.  W strukturze  majątku
trwałego miasta najistotniejszy udział mają pozycje - drogi i mosty, obiekty inżynierii lądowej
i  wodnej,  grunty oraz budynki  i  lokale  stanowiące własność miasta  Kalisza.  W zarządzie
jednostek budżetowych znajduje się 54 % majątku.  Największy udział ma Miejski Zarząd
Dróg i Komunikacji. W zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się około 39 % majątku, 7 %
jest zarządzane przez zakłady budżetowe. W 2015 roku wzrosła również wartość nominalna
udziału miasta w spółkach.
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Radny Grodziński poruszył temat wzrostu majątku wartości na obiektach inżynierii lądowej
i  wodnej.  Pan  Pilas  wyjaśnił,  iż  wartości  dróg  i  mostów  przyjmowane  są  według
szacunkowych  wyliczeń  w  oparciu  o  wskaźniki,  materiały  inwentaryzacyjne  i  przeglądy
techniczne dróg i  mostów. W tej  pozycji  znajdują się m.in.  urządzenia sieciowe np. sieci
kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze, jak również urządzenia drogowe. Radny dopytał
czy  znajdują  się  tam  również  urządzenia  gazownicze.  Pan  Pilas  oznajmił,  że  być  może
znajdują się niewielkie wartości związane z wyposażeniem budynków miejskich, ale miasto
nie pokryje urządzeń gazowniczych. 
Radny  Piotrowski  zapytał  jakim procentem majątku  zarządza  Miejski  Zarząd  Budynków
Mieszkalnych  oraz  Kaliskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego.  Pan  Pilas
odpowiedział,  że  MZBM zarządza majątkiem w 5 %, natomiast  KTBS jest  spółką prawa
handlowego.  Wartość  udziału  w  tej  spółce  wykazana  jest  w odrębnej  pozycji  informacji.
Wartość majątku KTBS nie jest ujmowana w zestawieniu. 
Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie mienia Kalisza: 11 osób za (11 obecnych). 
Ad.5.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  Stypendium
Miasta  Kalisza  im.  Jana  Pawła  II,  funduszu  stypendialnego  oraz  zasad,  warunków
i trybu przyznawania stypendiów.
Głos w punkcie zabrał Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji. Oznajmił, iż zmiana
uchwały polega na zmianie nazwy stypendium i nadanie imienia Świętego Jana Pawła II,
która wpłynie na podniesienie rangi nagrody. 
Głosowanie nad projektem uchwały: 11 osób za ( 11 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka przedstawiła radnym zmiany w budżecie, które merytorycznie
dotyczą Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego. 
Radny Skarżyński zapytał czy zadanie zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec
zostało zrealizowane.  Pan Karman oznajmił, że jeszcze nie, ale zostały zabezpieczone środki
finansowe.  Tematem zainteresował  się  także  radny  Grodziński.  Pan  Karman  wyjaśnił,  iż
wcześniejsza informacja dotyczyła, iż sprzęt będzie droższy, a okazało się, że można go kupić
taniej. Radny Skarżyński zapytał czy sprzęt został już zakupiony. Pan Karman odpowiedział,
że jeszcze nie dokonano zakupu. Radny Skarżyński zapytał czy takie zmiany w budżecie nie
powinny być podejmowane w momencie gdy zostaną wydane pieniądze? Radny Grodziński
dodał, że powinno to nastąpić w przypadku gdy środki zostaną już zaangażowane lub zadanie
zostanie zrealizowane. Radny dopytał na jakiej podstawie wiemy o kwocie  przeznaczonej na
zakup narzędzi? Pan Karman odpowiedział, że na podstawie rysów. Przewodnicząca Komisji
zapytała czy takie zapytanie zostało złożone? Pan Karman oznajmił, że tak. Przewodnicząca
Komisji  zapytała  na  jaką  kwotę  zostało  wycenione  całe  zadanie  związane  z  zakupem
narzędzi. Radny Grodziński zapytał co nastąpi w sytuacji gdy ceny narzędzi wzrosną. Radny
Skarżyński  zauważył,  że  lepiej  byłoby  gdyby  zadanie  zostało  zrealizowane,  gdyż  wtedy
wiadoma będzie kwota która pozostanie.  Pan Karman oznajmił, iż postara się uzyskać więcej
informacji i za chwilę odpowie na pytanie. 
Radny Eskan Darwich zapytał z czego wynika zwiększenie deficytu budżetu o kwotę ponad
300 tys. zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynika to z wprowadzenia wolnych środków.
Radny Grodziński zauważył, że nie ma takiego zapisu. Pani Skarbnik oznajmiła, iż jest zapis
w  uzasadnieniu  projektu  uchwały.  Dokonuje  się  redukcji  zadłużenia  polegającej  na
wprowadzeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
i  zmniejsza  się  planowane  do  przeprowadzenia  emisji  obligacji  komunalnych  tą  kwotę,
zakładano, że będzie to 36 500 000 zł, zmniejsza się ją o kwotę  21 500 000 zł. 
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Pan Karaman powrócił do tematu zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec.
Oznajmił,  iż  jest  jedna  oferta  firmy i  do  końca  maja  ma  być  ona  zrealizowana.  Radny
Skarżyński  zapytał  jaka  to  jest  kwota.  Pan  Karaman  odpowiedział,  że  kwota  na  zakup
narzędzi  do  pielęgnacji  zieleni  wynosi  13  tys.  zł.  Przewodnicząca  Komisji  zapytała  czy
istnieje szansa, iż do końca maja zakup zostanie zrealizowany? Pan Karman odpowiedział
twierdząco. 
Radny  Grodziński  zainteresował  się  tematem  wolnych  środków  za  rok  ubiegły.  Radny
Darwich zapytał czy w tej kwocie znajduje się kwota 5 mln od rewitalizacji? Pani Skarbnik
oznajmiła, że wolne środki to jest różnica dochodów między wydatkami z ubiegłego roku, ale
również spłaty kredytów.  
Radny  Koszada  poruszył  temat  zwiększenia  planu  wydatków  majątkowych  7  500  zł,
przesuwa się to na przeprowadzenie audytu przedmiotowego systemu. Pan Hybś wyjaśnił, iż
obecna firma od monitoringu jest uciążliwa, gdyż nie można doczekać się naprawy sprzętu.
Dodał,  że  niektóre  kamery  i  urządzenia  zostały  zużyte  m.in.  przez  awarie.  Wspomniał
o projekcie rozszerzenia monitoringu. Dodał, że przeprowadzenie audytu jest niezbędne do
przeglądu  kamer,  urządzeń.  Radny  Koszada  zapytał  czy  chodzi  pierw  o  zdiagnozowanie
systemu przez firmę a następnie ewentualnie podpisanie umowy? Radny Skarżyński zapytał
czy jest jakaś firma, która potencjalnie w przyszłości ma się zająć monitoringiem miejskim?
Komendant odpowiedział, że mowa jest o audycie i zapytania zostaną wysłane do kilku firm.
Radny Koszada zapytał  czy inne  firmy nie  otrzymają  takiego zapytania?  Przewodnicząca
zapytała  czy  audyt  jest  wiążący  dla  kolejnych  firm?  Komendant  odpowiedział,  że  jeżeli
wykaże, iż wskaźnik jest zużyty i kamera, która może jeszcze funkcjonować to nie będzie
przekłamania. Radny Koszada uznał, że jeśli będzie to przetarg rozpisany i przyjdzie inna
firma. Komendant wyjaśnił, że nie będzie przetargu tylko zostanie wysłane zapytanie. Radny
Koszada zapytał  czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby aby najpierw zrobić zapytanie do
firm? Komendant uznał, że należy mieć świadomość, że firma może obniżyć koszty.
Radny Koszada zapytał czy komendant nie ma świadomości która kamera i w jakim miejscu
powinna zostać zamontowana. Radny Skarżyński zgłosił obawę, iż w przypadku gdy dana
firma dokona audyt - jesteśmy zobligowani do korzystania z usług tej firmy. Radny Koszada
zapytał  kiedy  będzie  można  spodziewać  się  efektu  końcowego  audytu.  Komendant
odpowiedział,  że  w  zależności  od  uzgodnień.  Pani  Skarbnik  dodała,  że  ta  zmiana  jest
potrzebna  by  komendant  mógł  rozpocząć  prace.  Komendant  dodał,  że  sprzęt  musi
funkcjonować  gdyż  zależy  im  na  bezpieczeństwie.  Pani  Spychalska  stwierdziła,  że
przeprowadzenie audytu poprawi obsługę monitoringu oraz jego funkcjonalność. Komendant
dodał,  że  należy  mieć  świadomość,  że  pojawią  się  nowe  kamery  i  system będzie  znów
obciążony.  Przewodnicząca  Komisji  zapytała  kiedy  odbył  się  ostatni  audyt.  Komendant
odpowiedział,  że  nigdy nie  był  przeprowadzany audyt.  Dodał,  że  nie  będzie  to  wiążące.
Radna Spychalska oznajmiła, że zasadne jest przekazanie środków pieniężnych. 
Radny  Skarżyński  zainteresował  się  zadaniem wykonania  przyłączenia  nieruchomości  do
miejskiej  sieci  sanitarnych  z  równoczesną  likwidacją  nieczystości.  Pani  Skarbnik
odpowiedziała, że pieniądze są przeznaczone na podstawie wniosków mieszkańców, którzy
chcą  zmienić  np.  system ogrzewania  bądź  system odprowadzania  ścieków.  Na podstawie
wniosków ustalona jest  maksymalna kwota dotacji,  nie  może być  ona większa niż  80 %
poniesionych kosztów. Radny Koszada wtrącił, że dotyczy to mieszkańców, ale nie firm. 
Radny Grodziński  podsumował  wszystkie  wnioski  dotyczące  zmian uchwały w budżecie.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.7. Korespondencja. 
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 wniosek o zmianę nazwy ulicy Parafialnej w Kaliszu
Przewodnicząca  poinformowała  radnych,  iż  wpłynął  wniosek  o  zmianę  nazwy  ulicy
Parafialnej  w  Kaliszu  na  ks.  prałata  Bolesława  Stefaniaka.  Zaproponowała  by  wystąpić
z pismem do wnioskodawców czy mieszkańcy tej ulicy wyrażają zgodę. Radny Prus uznał, że
we wniosku znajduje się grupa podpisów i być może wnioskodawca znajduje się wśród nich.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła,  że nie można tego stwierdzić.  Radny Koszada zapytał
o nazwy ulic sąsiadujących z ulicą Parafialną. Radna Spychalska oznajmiła, iż znajduje się
tam ulica Kubusia Puchatka. Dodała, że ulica bezpośrednio sąsiaduje z cmentarzem, który jest
administrowany przez  parafię.  Przewodniczący Rady Miejskiej,  Andrzej  Plichta  dodał,  że
ksiądz Stefaniak był Zasłużonym dla Miasta Kalisza. 
Radny Grodziński uznał, że zmiana nazwy jest niekoniecznie dobrym precedensem. Uznał, że
być może jest to odruch emocjonalny, by uhonorować prałata, gdyż jest wiele proboszczów
lubianych przez parafian. Ad vocem Przewodnicząca Komisji uznała, że na tym etapie można
wpisać nazwę do banku ulic i ewentualnie rozważać później czy ulica zostanie zmieniona.
Radny Grodziński wspomniał o ulicy księdza Sieradzana.  Przewodniczący Rady Miejskiej
Kalisza dodał, że są to inicjatywy, które pojawiają się co jakiś czas od mieszkańców.  Dodał,
że ksiądz Stefaniak był wieloletnią postacią wiodącą, natomiast jest to wola mieszkańców.
Poparł propozycję radnej Spychalskiej  by wystąpić jeszcze z pismem do wnioskodawców.
Przewodnicząca  Komisji  zaproponowała  jeszcze,  aby wystąpić  do  rady osiedla  o  opinię.
Podsumowując  radna  przypomniała  iż  wypłyną  dwa  wnioski  z  komisji:  jeden  do
wnioskodawców o dostarczenie zaświadczenia, że mieszkańcy wyrażają zgodę, a drugi do
rady osiedla z prośbą o zaopiniowanie. Dodała, że nie jest to wiążące dla wnioskodawców.
Radny Paraczyński poinformował, iż ulica księdza Sieradzana nosiła wcześniej nazwę ulicy
Kmieca. Dodał, że ksiądz Stefaniak zasłużył się na Zawodziu m.in. w remontach kościoła.
Radny uznał, że zmiana nazwy ulicy jest bardzo dobrym pomysłem. 
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż procedura musi zostać zachowana dla jednakowych
wnioskodawców. Wspomniała o zmianie nazwy ulicy Hanki Sawickiej. Ponadto uznała, że
należy wypracować- jedne nazwy będą zmieniane ustawowo, a inne na wniosek. 
Radny Skarżyński zapytał czy radny może wnieść nazwę ulicy do banku ulic. Przewodnicząca
wyjaśniła, że może to uczynić wnioskiem. Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej, Katarzyna
Wawrzyniak dodała, że wypracowuje się wniosek z Komisji Prawa, który jest przekazywany
do Wydziału Geodezji i Katrografii, a następnie wpisuję się proponowaną nazwę do banku
ulic. 
 pismo Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Spółki z Grupy Volkswagen AG
w  sprawie  samochodów  wyposażonych  w  oprogramowanie  manipulujące  ilością
emitowanych spalin
Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej oznajmiła, iż pismo zostało przekazane do Prezydenta
oraz do Biura Radców Prawnych. Przewodnicząca Komisji oznajmiła, że sprawa jest bardzo
medialna. Wyraziła wątpliwość, czy radni powinni lokalnie ustosunkować się do tego pisma.
Uznała, że sprawą tą powinny zająć się inne urzędy. 
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Radny Tadeusz Skarżyński poruszył temat zachowania czystości na terenie miasta Kalisza.
Zapytał  czy  Straż  Miejska  może  ustalić  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  utrzymują
czystości przy posesji, na zasadzie ostrzeżenia. Komendant Straży Miejskiej oznajmił, że nie
posiadają  narzędzia  prawnego  by  tak  działać.  Radny  uznał,  że  z  biegiem  czasu  można
przyzwyczaić  ludzi  do  sprzątania  przez  strażników  miejskich.  Komendant  uznał,  że
odpowiada ten kto zaśmieca. Radny dopytał czy w tym przypadku nie można egzekwować
utrzymania  czystości?  Komendant  wyjaśnił,  że  właściciel  musi  pozbywać  się  odpadów
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zgodnie  z  regulaminem,  ale  to  jest  w  przypadku  właścicieli  prywatnych  nieruchomości.
Radny dodał, że zależy mu by stan czystości się poprawił. 
Przewodnicząca zapytała w jakim zakresie korzystają ze skazanych. Komendant uznał, że nie
ma zbyt dużego zainteresowania wśród skazanych. Radna Spychalska zapytała o liczbę osób
skazanych kierowanych do Straży Miejskiej. Komendant oznajmił, że w tamtym roku ilość
osób  wyniosła  około  20.  Przewodnicząca  uznała,  że  w  strukturze  miasta  należałoby
wypracować  takie  mechanizmy,  które  pozwolą  efektywniej  wykorzystywać  skazanych  do
wykonywania  takich  czynności.  Dodała,  iż  jeśli  zwiększy się  ilość  osób kierowanych  do
jednostek to statystycznie skazanych pojawiałoby się więcej. Ponadto Straż Miejska powinna
być koordynatorem.  Komendant  wspomniał,  iż  Wydział  Środowiska posiadał  takie  osoby.
Przewodnicząca dodała, że obowiązek ograniczenia kary wolności spoczywa na Prezydencie
Miasta Kalisza i jest to wpisane w zadania własne, które trzeba realizować. Stwierdziła, że
problem polega na organizacji kary. 
Radny  Roman  Piotrowski  zainteresował  się  dynamiką  mandatów  z  2014  na  2015  rok.
Komendant wyjaśnił, że jest ona porównywalna i w tym roku  rośnie. 
Radny Adam Koszada poprosił Komendanta by zwrócić szczególną uwagę na Pola Marsowe.
Ad.9. Zakończenie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie  dziękując
radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:
Natalia Janczak
       /-/
2.02.2016 r.

        Przewodnicząca
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/-/
       Magdalena Spychalska
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