
KRM.0012.0084.2015 

D2016.02.03116 

 

 

Protokół  nr 16/2015 

 

Z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego  

Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 20 października 2015 roku 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

 

        PORZĄDEK   OBRAD 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015. 

4. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu. 

5. Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych z dnia 20.10.2015 r.   

6. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.   

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających na 2016 rok.  

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych 

Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.  

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin 

Polska Sieć „Energie Citès”. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w 

zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.    

11.  Rozpatrzenie skargi p. Mateusza Antolczyka na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.  

12.  Zatwierdzenie ważności wyborów w kolejnych radach osiedli. 

13.  Korespondencja. 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o 

przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.  

- pismo p. Mateusza Antolczyka dot. wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Osiedla 

Piwonice, 

- informacja przewodniczącego Rady Osiedla Piwonice dot. pisma p. Mateusza 

Antolczyka, 

- pismo Rady Osiedla Rogatka   

- pismo Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Kaliszu w sprawie 

nadania nazwy nowemu rondu. 

- pismo p. Tadeusza Knopa w sprawie rozmieszczenia przenośnych toalet  w okolicach 

postojów taksówek.  

- pismo p. Jadwigi Janiak      



     13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 

Ad. 1.  

 

Przewodnicząca komisji Magdalena Spychalska powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu 

radnych i zaproszonych gości.  

 

Ad. 2.  

Przewodnicząca Pani Magdalena Spychalska zaproponowała rozszerzenie zaplanowanego 

wcześniej porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 

rok i umieszczenie go w punkcie 3. Tym samym pozostałe projekty uchwał zmieniają swoją 

numerację. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu staje się punktem 4. i tak dalej.   

Zmieniony porządek obrad radni przyjęli w głosowaniu: 12 osób za (12 obecnych).    

 

Ad. 3.   

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok omówiła pani Skarbnik 

Irena Sawicka, skupiając się na dwóch pozycjach dotyczących działów podległych komisji.    

Pierwszy wniosek złożony został na prośbę Rady Osiedla Szczypiorno. Naczelnik Kancelarii 

Rady Miejskiej proponuje zmniejszyć środki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 

900zł, a przeznaczyć te pieniądze na organizację imprez kulturalnych integrujących 

mieszkańców osiedla. Z kolei Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wystąpił z 

wnioskiem o zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 

– o 3.529,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na rzecz osób fizycznych o 17.185,00 zł. Są to 

oszczędności powstałe po wypłacie zasiłków na zagospodarowanie i brak wypłaty pomocowej. 

Pieniądze te zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia – 6.940,00 zł 

– będą to środki na wypłatę jednorazowego odszkodowania powypadkowego oraz 

wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia. Druga kwota 13.774,00 zł zostanie 

przeznaczona na zakup 4 skafandrów ratownictwa wysokościowego, zakup paliwa, pokrycie 

kosztów szkolenia i przegląd okresowy kotłowni. 

Przedłożony projekt uchwały radni przyjęli w głosowaniu: 13 osób za (13 obecnych).  

   

Pani Skarbnik omówiła też Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.  

 

Ad. 4.  
Zanim radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata 

na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu przewodnicząca komisji Magdalena 

Spychalska odczytała decyzję podjętą przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów, który na 

podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdził,0 że zgłoszenie jednego z 

kandydatów nie spełnia wymagań formalnych. Dołączone do zgłoszenia zaświadczenie o 

założeniu stowarzyszenia pochodziło z 2010 roku, a nie może być starsze niż 3 miesiące. 

Wyklucza to możliwość nadania dalszego biegu tej kandydaturze.  

W  głosowaniu radni przyjęli projekt uchwały: 13 osób za (13 obecnych).  

 

Ad. 5.  



Przewodnicząca komisji przedstawiła radnym treść opinii Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych sporządzoną 20.10.2015 roku.  

Radny Zbigniew Włodarek poprosił o przypomnienie jakie jest zapotrzebowanie na ławników 

i czy liczba zgłoszonych kandydatów zabezpiecza to zapotrzebowanie. Magdalena Spychalska 

poinformowała, że brakuje kandydatów do Sądu Okręgowego, do orzekania   

w sprawach pracowniczych. Sąd wystąpił o 4 osoby, ale wpłynęły tylko dwa zgłoszenia.  

Do orzekania w pozostałych sprawach potrzebnych jest 51 osób, natomiast kandydatów 

zgłosiło się 61. Z kolei w Sądzie Rejonowym, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

zgłoszono zapotrzebowanie na  9 ławników, a kandydatów jest 20. Przewodnicząca  komisji 

dodała też, że każdy z kandydatów zobowiązany był do przedstawienia zaświadczenia  

o niekaralności. W stosunku do osób, co do których pojawiły się pewne wątpliwości na 

podstawie przekazanych przez policję informacji o prowadzonych w przeszłości postępowań 

karnych, zespół wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu oraz w Żarach  

o uszczegółowienie danych na ten temat, czy w ich referatach znajdują się sprawy dotyczące 

tych osób. W dwóch przypadkach prokuratury poinformowały, że nie prowadziły spraw w 

stosunku do tych osób zainteresowaniu, w pozostałych dwóch przypadkach sprawy zostały 

skierowane  do Sądu Rejonowego w Kaliszu w związku z czym przesłana została tam prośba o 

udzielenie informacji jaka jest aktualna sytuacja prawna kandydatów. Z przekazanej przez Sąd 

informacji wynika, że w stosunku do tych osób nie są prowadzone żadne postępowania, nie 

znajdują się też w rejestrze osób skazanych. W oparciu o te wszystkie dokumenty została 

podjęta decyzja, że wszyscy kandydaci uzyskali pozytywną opinię zespołu ds. ławników.  

W głosowaniu radni przyjęli opinię: 12 osób za (12 obecnych).  

 

Ad. 6. 
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne omówił Janusz Sibiński zastępca 

naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Jak podkreślił inicjatywa lokalna 

jest takim narzędziem skierowanym do mieszkańców, którzy mają pomysł na zrobienie czegoś 

fajnego dla społeczności lokalnej i chcą się w realizację tego pomysłu.  

Z drugiej strony mogą oczekiwać na wsparcie ze strony samorządu. Przy czym istotnym jest 

fakt, że samorząd nie dokonuje transferu pieniędzy na realizację tego zadania. Nie udziela 

dotacji. Może pokryć koszty użyczenia określonych rzeczy, opłacić pewne elementy 

przedsięwzięcia natomiast nie przekazuje pieniędzy bezpośrednio pomysłodawcy czy 

realizatorowi zadania. Janusz Sibiński zwrócił też uwagę, że do tej pory funkcjonuje uchwalona 

w 2012 roku analogiczna uchwała, która jednak przez ostatnie lata okazała się dokumentem 

martwym. Znalazło się tam kilka rozwiązań, które okazały się pewną barierą dla mieszkańców 

na drodze do podejmowania takiej inicjatywy. Dlatego na początku roku, jeszcze w ramach 

realizowanego przez Miasto projektu „Wspólnie budujmy kapitał Kalisza” rozpoczęła się 

dyskusja na temat zmianie tej uchwały, czego konsekwencją było przygotowanie wiosną 

wstępnego projektu nowej, a następnie powołanie przez Prezydenta Miasta zespołu roboczego 

do opracowania właściwego już projektu uchwały. Projekt obecnie przedłożony radnym 

poddany został dwuetapowym konsultacjom społecznym, był dostępny w pełnej wersji na 

stronie internetowej miasta, a także odbyły się w tej sprawie spotkania  

z  przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów osiedlowych. Projekt został też 

zaopiniowany przez Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Janusz Sibiński zwrócił 

też uwagę na kilka najważniejszych zmian, jakie obecny projekt wnosi w stosunku  

do dotychczas obowiązującej uchwały. Przede wszystkim są to:   

- uproszczenie procedury -  rezygnacja z wielu załączników, które obowiązują   

w dotychczasowej uchwale, 



- obniżenie progu wkładu własnego mieszkańców (minimalny wkład określony został  

na poziomie 10% wartości zadania),  

- możliwość skonsultowania wniosku przed złożeniem z upoważnionymi pracownikami 

Urzędu Miejskiego, 

- przyjęcie ramowego wzoru wniosku, 

- rozpatrywanie wniosku przez Zespół ds. inicjatywy lokalnej powołany przez Prezydenta 

Miasta,  

- wspólne ustalenie harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. 

 

Naczelnik Sibiński przedstawił również rodzaj zadań, które mogą być realizowane w ramach 

inicjatywy lokalnej. Są to:  

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w szczególności 

polegający na budowie, rozbudowie, remoncie dróg, kanalizacji sieci wodociągowej 

stanowiącej własność jednostek terytorialnego oraz obiektów małej architektury, 

- działalność charytatywna, 

- działalność upowszechniająca tradycje narodowe, obywatelskie i kulturowe, kulturę, sztukę, 

dziedzictwo narodowe, promocja organizacja wolontariatu, edukacja, oświata i wychowanie, 

upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrona przyrody w tym zieleni 

w miastach, a także ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz 

porządek i bezpieczeństwo publiczne. 

 

Janusz Sibiński dodał też, że po przyjęciu uchwały plonowane jest utworzenie swego rodzaju  

„przewodniczka”, który ma pokazywać krok po kroku jak przygotować i wypełnić wniosek 

Będą w nim również udostępnione kontakty do urzędników, którzy będą służyć radą  

i pomocą. Na prośbę radnego Tomasza Grochowskiego naczelnik Sibiński przedstawił jak w 

praktyce wyglądała będzie „droga urzędowa” przykładowego wniosku.  

Przedłożony projekt uchwały radni przyjęli w głosowaniu:  12 osób za (12 obecnych).  

 

Ad. 7.   
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających na 2016 rok  omówił pan Aleksander Quoos, naczelnik 

Wydziału Zarządzania kryzysowego i Spraw Obronnych UM. Podkreślił on, że art.31 Ustawy 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nakazuje radzie powiatu 

corocznie określać tego typu stawki. Ponieważ w tym roku minister finansów już obwieścił 

swoje stawki, na ich podstawie zaproponowano w uchwale przyjęcie tych właśnie 

ministerialnych stawek. Są one, w przypadku sprzątania obiektów pływających, o 1 zł niższe 

od zeszłorocznych.  

Przedłożony projekt uchwały radni przyjęli w głosowaniu: 12 osób za (12 obecnych). 

 

Ad. 8. 

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków 

finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Głos w tej sprawie również zabrał 

naczelnik Wydziału Zarządzania kryzysowego i Spraw Obronnych. Pan Aleksander Quoos 

przypomniał, że w 2009 roku został zlikwidowany Ośrodek Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kaliszu i w konsekwencji zadania związane z przyjmowaniem osób 

nietrzeźwych zgodnie z ustawą przejęła Policja. W ślad za tym Rada Miejska podjęła uchwałę 

intencyjną na trzy lata, a później na kolejne trzy, o przekazaniu środków  

na zapewnienie opieki lekarskiej osobom zatrzymanym do wytrzeźwienia. Po upływie tych 

dwóch, trzyletnich okresów Policja ponownie skierowała wniosek o przekazanie środków na  

zapewnienie opieki lekarskiej osobom nietrzeźwym. W obecnym projekcie, zgodnie  



z wnioskiem komendanta, kwota ta opiewa na 400 000, 00 zł (poprzednio było 370 000,00 zł), 

ale po raz pierwszy zakres badań lekarskich zawarty w tej uchwale, dotyczy nie tylko osób 

nietrzeźwych lecz wszystkich osób, które policjanci będą przyjmować, także w toku rożnego 

rodzaju działań procesowych. Jak zaznaczył naczelnik Quoos, uchwała ta w ramach niemal 

tych samych środków co wcześniej, pozwala na przekazanie policji większej pomocy w jej 

działaniu, zabezpieczając w większym zakresie potrzeby kontaktu z lekarzem osób 

zatrzymanych.  

Przedłożony projekt uchwały radni przyjęli w głosowaniu: 12 osób za (12 obecnych). 

 

Ad. 9.  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 

„Energie Citès” omówiła pani Ewa Maciaszek, naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Wyjaśniła, że  Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 

„Energie Citès” zwróciło się do prezydenta Kalisza, żeby miasto przystąpiło  

do tego pozarządowego stowarzyszenia, które działa od 1994 roku, skupia 34 miasta i gminy, 

m.in. Warszawę, Białystok, Bydgoszcz i Toruń. Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków.  

Prowadzi ono działalność non profit, nie jest nastawione na zysk, działając na rzecz 

zrównoważonego rozwoju energetycznego i odnawialnych źródeł energii. Współpraca  

z gminami polega przede wszystkim na pomocy w realizacji szeregu projektów nie tylko 

krajowych ale i zagranicznych. Składka miesięczna dla miasta wynosi ok. 650 zł. (dla miast  

o liczbie mieszkańców od 80 do 100 tys.) plus pierwsze wpisowe w wysokości 650 zł.  

Na pytanie radnego Tadeusza Skarżyńskiego co da miastu udział w tym Stowarzyszeniu, pani 

Ewa Maciaszek podkreśliła, że biorąc pod uwagę obecne dyrektywy unijne, mówiące  

o ograniczeniu emisji CO2 do 2020 roku, a dotyczące również samorządów, czy też 

przygotowywany projekt niskiej emisji dla Miasta Kalisza, który już wkrótce zostanie 

przedstawiony do zaopiniowania także radnym, wynika z tych dokumentów szereg  działań 

nakierowanych na ochronę powietrza, leżących w sferze zainteresowań omawianego  

stowarzyszenia. Jak podkreśliła Ewa Maciaszek, znając stan powietrza w Kaliszu, powinniśmy 

podejmować działania zmierzające do jego poprawy, zarówno indywidulanie jako mieszkańcy, 

czy przedsiębiorcy, ale i jako samorząd, np. w ramach różnego rodzaju  projektów, które łatwiej 

jest realizować wspólnie, mając wsparcie chociażby takiego właśnie stowarzyszenia, niż 

samodzielnie walczyć z problemem. Radny Dariusz Grodziński zaznaczył, że różnego rodzaju 

stowarzyszeń, skupionych na tematyce ekologicznej,   zrzeszających gminy i powiaty, jest w 

kraju mnóstwo. Kalisz jest tam gdzie warto być dla wymiany myśli i doświadczeń, jest 

członkiem m.in. Związku Miast Polskich, Związku Gim  

i Powiatów Wielkopolski. Członkostwo w stowarzyszeniu o którym mowa, według radnego nie 

wiąże się z jakimś szczególnym prestiżem czy korzyściami projektowymi, i jest dość 

sceptycznie nastawiony do ponoszenia przez miasto z tego tytułu kosztów rzędu 10 czy 15 tys. 

rocznie. W toku dalszej dyskusji pojawiło się ze strony radnych szereg pytań dotyczących 

działalności stowarzyszenia, z których jak podsumował radny Zbigniew Włodarek, wynika że 

nie ma zgodności co do idei przystąpienia do niego przez miasto Kalisz. Radny zaproponował 

więc, by zdjąć z porządku obrad obecnej komisji omawiany projekt uchwały, po to by nieco 

bliżej zapoznać się z tematem, z funkcjonowaniem stowarzyszenia, z tym co dobrego zrobiło 

dla innych miast, dla kraju, z korzyściami jakie może przynieść Kaliszowi fakt obecności  

w nim, po czym  wrócić do sprawy na następnym posiedzeniu komisji.   

Wniosek formalny został przyjęty w głosowaniu: 12 osób za (12 obecnych). 

  

Ad. 10.  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia omówiła pani Maria Łakomiak,  



z-ca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Wyjaśniła, że dotyczy on częściowego 

przekazania przez miasto Kalisz miastu Ostrów Wielkopolski części zadania w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego autobusów linii „M” obsługiwanego przez MZK Ostrowa. 

Przekazanie zadania nastąpi na mocy porozumienia  międzygminnego zawartego na takich 

samych warunkach jak porozumienie, które zostało już zawarte z Ostrowem Wlkp. w 2013 

roku, a dotyczyło ono kursowania linii „19E” i „E”, obsługiwanych przez KLA.  

Tymi warunkami będą m.in.  

- utrzymanie trasy i dotychczasowych częstotliwości połączeń; 

- w autobusach będą honorowane, z wzajemnością, bilety MZK z Ostrowa jak i KLA; 

- zadanie będzie obsługiwane przez MZK Ostrów Wlkp. a Kalisz udostępni przystanki, które 

są potrzebne operatorowi. 

Zadanie będzie realizowane na zasadzie wzajemności, a więc tak jak Miasto Kalisz ma 

podpisane porozumienie dotyczące linii obsługiwanych przez KLA.  

Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiło miasto Ostrów Wlkp., ponieważ chce podpisać umowę z 

zakładem komunikacyjnym na wykonywanie usług. 

Przedłożony projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie: 12 osób za (12 obecnych). 

 

Ad. 11. 
Protokół Zespołu ds. zbadania skargi pana Mateusza Antolczyka na działalność Prezydenta 

Miasta Kalisza odczytał jego przewodniczący, radny Tadeusz Skarżyński.     

Protokół radni przyjęli w głosowaniu: 12 osób za (12 obecnych). 

W drugiej części pkt. 11 został przedstawiony przez Przewodniczącą projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Mateusza Antolczyka na działalność Prezydenta miasta 

Kalisza.  

 

W dalszej części tego punktu obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi pana Mateusza Antolczyka na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Ponieważ  materiał 

został dostarczony radnym tuż przed posiedzeniem komisji przewodnicząca Magdalena 

Spychalska odczytała uzasadnienie do uchwały.   

Przedłożony projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie: 12 osób za (12 obecnych). 

 

Ad. 12. 

Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie ważności wyborów do rad osiedli. 

Informacje na temat przeprowadzonych w ostatnim czasie spotkań sprawozdawczo-

wyborczych w sześciu kolejnych jednostkach pomocniczych miasta przekazała pani Katarzyna 

Wawrzyniak, naczelniczka Kancelarii Rady Miejskiej.   

W wyniku wyborów we władzach rad osiedli zasiedli:    

- Rada Osiedla Czaszki: Mirosław Nagórny - przewodniczący Rady,  Eugeniusz Balcerzyk - 

przewodniczący Zarządu,  

- Rada Osiedla Dobrzec P - Mirosław Kędzia - przewodniczący Rady, Jerzy Korzeniewski - 

przewodniczący Zarządu, 

- Rada Osiedla Dobrzec W - Józef Strzelec -przewodniczący Rady, Maria Matysiak -

przewodnicząca Zarządu,   

- Rada Osiedla Majków - Anna Lisewska - przewodnicząca Rady, Małgorzata Trzęsowska - 

przewodnicząca Zarządu, 

- Rada Osiedla Piskorzewie - Jacek Jakubowski, przewodniczący Rady,  Violetta Kaczmarek - 

przewodnicząca Zarządu, 

- Rada Osiedla Śródmieście I - Elżbieta Przybylska - przewodnicząca Rady - przewodniczący 

Zarządu. Z racji tego, że w wymaganym, 14-dniowym terminie nie wpłynął do komisji prawa 

żaden protest, zgodnie z procedurą komisja stosowaną uchwałą zatwierdza ważność wyborów.      



Uchwała stwierdzająca ważność wyborów została przyjęta jednogłośnie: 12 osób za (12 

obecnych).   
 

Ad. 13. Korespondencja 
Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. radni otrzymali już wcześniej 

drogą elektroniczną, była też omawiana przez panią Skarbnik Irenę Sawicką na wcześniejszych 

posiedzeniach innych komisji, tak więc wobec braku pytań radni przeszli do kolejnej 

korespondencji.      

Skierowane do komisji pismo pana Mateusza Antolczyka dotyczyło wyborów na 

wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Piwonice. Jak poinformowała przewodnicząca 

Magdalena Spychalska sprawa została dokładnie rozpoznana,  przeprowadzone zostały też 

rozmowy z przewodniczącym Rady Osiedla Piwonice. Po przeanalizowaniu wszystkich 

dotyczących tej sprawy faktów oraz opierając się na przekazanej do Kancelarii Rady Miejskiej 

dokumentacji związanej z wyborami wiceprzewodniczącego Rady Osiedla potwierdzającej, iż 

pod względem proceduralnym i w świetle statutu osiedla przeprowadzone one zostały 

prawidłowo sporządzona została opinia Komisja Prawa, porządku Publicznego oraz Samorządu 

Osiedlowego uznająca prośbę pana Mateusz Antolczyka o anulowanie bądź powtórzenie 

wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Osiedla za bezzasadną.  

Sporządzoną opinię, do której uzasadnienie radna Magdalena Spychalska odczytała na 

posiedzeniu, radni przyjęli w głosowaniu: 12 osób za (12 obecnych).   

 

Kolejnym punktem w korespondencji był wniosek Rady Osiedla Rogatka z dnia 10.09.2015 r., 

dotyczący zwiększenia środków budżetowych. Jak wyjaśniła pani Katarzyna Wawrzyniak, 

naczelniczka KRM, w 2007 roku Komisja Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu 

Osiedlowego wypracowała sposób podziału kwot przeznaczonych na realizację zadań 

statutowych rad osiedli i sołectw według liczby mieszkańców poszczególnych osiedli. Zgodnie 

z tym 0,76zł przypada na  jednego mieszkańca miasta Kalisza. Ze względu jednak na znaczne 

dysproporcje w liczbie mieszkańców poszczególnych osiedli na jednego mieszkańca Kalisza 

przypadała kwota 0,70 zł, natomiast 0,06 zł na mieszkańca została dodatkowo podzielona 

między 4 najmniejsze jednostki pomocnicze, czyli Radę Osiedla Dobro oraz 3 sołectwa. 

Następnie, na posiedzeniu 15 października 2012 roku, komisja prawa zatwierdziła przeliczenie 

podziału kwoty przeznaczonej na realizację zadań statutowych rad osiedli i sołectw według 

liczby mieszkańców poszczególnych osiedli i przyjęła stosowną opinię w tej sprawie. Jak 

zaznaczyła pani naczelnik po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych na ten rok wyborów 

do rad osiedli i sołectw komisja powinna jeszcze raz podejść do tematu i dokonać przeliczenia 

tej kwoty na kolejną 4 - letnią kadencję. Przewodnicząca komisji Magdalena Spychalska 

zauważyła, że na razie nie ma możliwości przydzielenia dodatkowych środków, ponieważ nie 

zostały one zaplanowane w budżecie miasta. Obecna na posiedzeniu pani Małgorzata 

Cwojdzińska, przewodnicząca Rady Osiedla Rogatka zwróciła uwagę, że  0,70 zł w 

przeliczeniu na mieszkańca jest to mała kwota i że dobrze byłoby, żeby komo9sja prawa 

wypracowała uchwałę, w myśl której przypadałaby kwota przynajmniej 1 zł na mieszkańca 

osiedla. Pani Cwojdzińska poinformowała, że Osiedle Rogatka ma na 2015 r. przyznaną kwotę 

ok. 3.400,00 zł, która biorąc pod uwagę zaplanowaną działalność, nie jest duża i dobrze byłoby 

w przyszłości zwiększyć ją chociaż o 400 zł. Rogatka jest osiedlem starym, którego mieszkańcy 

najliczniej korzystają z pomocy społecznej, gdzie ma zakładów produkcyjnych, wielkich szkół, 

dużych spółdzielni mieszkaniowych. Radzie Osiedla zależy więc w sposób szczególny na 

integracji tego środowiska, aby zadbać nie tylko o ludzi starszych i samotnych, ale i 

współpracować z ludźmi młodymi. Przy obecnych środkach nie jest to do końca możliwe, stąd 

złożony do komisji wniosek.  



Kończąc dyskusję radny Tadeusz Skarżyński złożył wniosek formalny o przeanalizowanie 

możliwości zwiększenia w przyszłorocznym budżecie miasta kwoty przeznaczonej na 

działalność rad osiedlowych.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie: 12 osób za (12 obecnych).   

 

Do wiadomości komisji wpłynęło też pismo Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa 

PCK w Kaliszu dotyczące nadania w przyszłości jednemu z kolejnych wybudowanych  

w mieście rond  nazwy Honorowych Dawców Krwi. Pismo zostało już przekazane 

prezydentowi miasta, który z kolei skierował je do Wydziału Geodezji i Kartografii, a ten  

wpisał już tę nazwę do rejestru ulic. Tak więc w przyszłości, jeśli będzie taka możliwość, 

komisja weźmie pod uwagę złożoną propozycję.  Jak podkreślił obecny na posiedzeniu  Janusz 

Sibiński, przewodniczący Rady Rejonowej Honorowego Krwiodawstwa PCK  

w Kaliszu, w tym roku przypada 80. rocznica istnienia w Polsce  honorowego krwiodawstwa,    

zaproponowana nazwa byłaby więc swego rodzaju symbolicznym podziękowaniem dla tysięcy 

osób, które rok rocznie bezinteresownie dzielą się z innymi tym najcenniejszym darem.  

 

Radni zapoznali się też z pismem pana Tadeusza Knopa dotyczące rozmieszczenia przenośnych 

toalet w okolicach postojów taksówek. Jak poinformowała przewodnicząca komisji zostało ono 

już skierowane do prezydenta miasta celem ustosunkowania się i podjęcia stosownych decyzji 

w tej sprawie. W dyskusji radni przyznali, że temat wymaga szczegółowego rozważenia i 

znacznie szerszego potraktowania, zarówno pod kątem dostępności publicznych toalet dla 

klientów korporacji taksówkarskich jak i innych mieszkańców miasta, czy chociażby 

odwiedzających je turystów.            

 

Ostatnie z pism skierowane zostało do komisji przez panią Jadwigę Janiak, jednak po 

przeanalizowaniu jego treści radni stwierdzili, że poruszone w nim kwestie dotyczą typowo 

międzysąsiedzkiego  konfliktu i w gestii komisji nie leży rozstrzyganie tego typu spraw. Jak 

zaznaczyła przewodnicząca Magdalena Spychalska, poza tym, że komisja może się zapoznać z 

otrzymanym pismem, nie ma żadnych umocowań prawnych, by rozwiązywać takie problemy. 

Wobec rozgorzałej wokół tematu dyskusji radny Martin Zmuda zgłosił wniosek o jej 

zakończenie, który poddany został głosowaniu: 10 osób za, 1 wstrzymała się (11 obecnych).  

Przewodnicząca komisji zaproponowała stronom uczestniczącym w konflikcie skorzystanie z 

pomocy mediatora, który pomoże go rozwiązać i wypracować odpowiedni kompromis.  

 

Członkowie komisji zapoznali się z też z pismem, które wpłynęło do przewodniczącego Rady 

Miejskiej w dniu 15 października 2015 roku, a dotyczy rezygnacji pani Krystyny Rozpary  

z członkostwa w Radzie Osiedla Tyniec. Złożona rezygnacja nie niesie ze sobą konieczności 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających, bowiem w radzie pozostanie wystarczająca liczba 

14 członków.   

 

Ad. 14. 
Spraw bieżących i wolnych wniosków nie odnotowano.   

 

Ad.15.  

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca, dziękując radnym oraz zaproszonym 

gościom za przybycie i udział w dyskusji, zamknęła posiedzenie. 

 

 

 



 

                                 

                                  

                                   Przewodnicząca  

                                 Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego   
                               Rady Miejskiej Kalisza 

                             /.../ 

                                 Magdalena Spychalska 

 


