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Protokół Nr 0012.3.37.2016
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 20 grudnia 2016 roku 
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej JRG Nr 2

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

       **********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia

w służbie policjantów Komendy Miejskiej  Policji  w Kaliszu realizujących zadania
z zakresu służby prewencyjnej.

4. Informacja o wynikach audytu systemu monitoringu wizyjnego miasta Kalisza.
5. Zapoznanie  się  z  działalnością  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej

w Kaliszu.
6. Korespondencja:

- pismo Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza im. prof. J. Rubińskiego ws propozycji
nazwy ulicy,
- informacja na temat wyboru przewodniczącego Rady Osiedla Tyniec.

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

+ Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Kalisza
w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kaliskiej Karty Mieszkańca.
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
+ Korespondencja:
-  pismo Towarzystwa Przyjaciół  Ziemi Kaliskiej  ws dekomunizacji  ulic  na terenie  miasta
Kalisza,
- pismo mieszkanki ws rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla Piskorzewie.
***************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji, pani Magdalena Spychalska witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Rozszerzenie porządku obrad.
Porządek obrad został rozszerzony o:

 Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  kierunków  działania  dla  Prezydenta  Miasta
Kalisza  w  zakresie  przygotowania  koncepcji  i  zasad  wdrożenia  Kaliskiej  Karty
Mieszkańca (jako pkt 4)

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (jako pkt 5)
Ponadto rozszerzona została korespondencja o dwa pisma:

 pismo  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Kaliskiej  ws  dekomunizacji  ulic  na  terenie
miasta Kalisza

 pismo mieszkanki ws rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla Piskorzewie
Kolejne punkty ulegają przesunięciu. 
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Radny Grodziński zapytał o inicjodawcę projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków
działania  dla  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  zakresie  przygotowania  koncepcji  i  zasad
wdrożenia  Kaliskiej  Karty  Mieszkańca.  Radna  Spychalska  odpowiedziała,  że
odpowiedzialnym  za  w/w  projekt  uchwały  jest  Wydział  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych.   Dodała,  że  jest  to  uchwała  intencyjna.  Radny  Grodziński  uznał,  że
z uchwały wynika, iż prezydent sam z siebie zobowiązuje do zrobienia czegoś w przyszłym
roku. Dodał, że projekt uchwały jest niepotrzebny. Prowadząca obrady zaproponowała, by
poczekać do zreferowania projektu uchwały przez naczelnika. 
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad: 5 osób za, 4 osoby wstrzymały się od głosu
(9 ob.).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  i  trybu  przyznawania  nagród  za
osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej  Policji  w Kaliszu realizujących
zadania z zakresu służby prewencyjnej.
Projekt  uchwały  przedłożył  pan  Aleksander  Quoos  naczelnik  Wydziału  Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego. Oznajmił, iż uchwała w stosunku do
obecnie obowiązującej nie obejmowała w swoim składzie policjantów, którzy pełnią służbę
patrolowo  –  interwencyjną.  Proponowana  uchwała  obejmuje  obydwa  piony  służby
prewencyjnej, a jednocześnie upraszcza procedurę dyskusji czy opiniowania kandydatur do
nagród. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 ob.)
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Kalisza  w  zakresie  przygotowania  koncepcji  i  zasad  wdrożenia  Kaliskiej  Karty
Mieszkańca.
Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Urzędu  Miejskiego  oznajmił,  że  jest  to  uchwała  intencyjna  i  o  niczym  nie  przesądza.
Prezydent Miasta proponuje Radzie podjęcie uchwały, przekładając ten projekt uchwały po to
żeby  Rada  wstępnie  zadeklarowała  do  idei  wprowadzenia  w  Kaliszu  Karty  Mieszkańca.
Dodał,  że  osoby  które  mieszkają  na  stałe  w  Kaliszu,  płacą  podatki  będą  mogły  na
preferencyjnych zasadach korzystać z określonych świadczeń oraz z dostępnych usług. Pan
Sibiński  oznajmił,  iż  mają świadomość jak wygląda  budżet  miasta.  Dodał,  że  w równym
stopniu  z  usług  w  Kaliszu  korzystają  osoby  zarówno  płacące  podatki  jak  i  niepłacące.
Prezydent chciałby wprowadzić mechanizm, który w sposób czytelny i jednoznaczny ułatwia
osobom deklarującym i płacącym podatki w Kaliszu korzystanie z tej infrastruktury, która jest
dostępna. Wspomniał o  Karcie Rodzina 3+ i Karcie Seniora. Pan Sibiński oznajmił, iż chcą
aby  w  sposób  czytelny  i  prosty,  a  zarazem  kompatybilny  stworzyć  system  zarówno  dla
wszystkich  mieszkańców,  jak  i  ze  szczególnym  uwzględnieniem  grup  które  wymagają
szczególnego wsparcia. Dodał, że w innych samorządach takie uchwały intencyjne też były
podejmowane. Proponowany projekt uchwały pozwala prezydentowi wstępnie podjąć prace
nad przygotowaniem całego spójnego systemu. Uchwała ta nie przesądza o wprowadzeniu
Karty Mieszkańca. 
Radny Chrzanowski zapytał o dalsze działania w przypadku podjęcia w/w projektu uchwały.
Zapytał jakby miał wyglądać spójny system po przyjęciu kierunków działania. 
Pan Sibiński odpowiedział, że jest to zapisane w §3. Oznajmił, że uchwała ta daje delegację
prezydentowi  do  stworzenia  zespołu  interdyscyplinarnego  zawierającego  osoby z  różnych
obszarów,  które  przygotowałyby  założenia  do  wprowadzenia  karty  przede  wszystkim od
strony analizy opłacalności ekonomicznej wdrożenia. Dodał, że uchwała będzie wiązała się ze
zmianami innych uchwał. 
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Radny Grodziński  zapytał  czemu  prezydent  nie  może  przystąpić  do  prac  nie  wywołując
uchwały?
Pan  Sibiński  wyjaśnił,  że  wymaga  to  dużego  nakładu  pracy,  zaangażowania  różnych
podmiotów z różnych dziedzin, więc prezydent chce mieć zielone światło, że to co będzie
przygotowane nie będzie odrzucone. Jest pytanie do Rady czy jest za ideą wprowadzeniem
Kaliskiej Karty Mieszkańca i czy pozwoli na przygotowanie całego „pakietu” działań. 
Radny Piotrowski zapytał o szacunek osób, które mieszkają w Kaliszu a nie płacą podatków.
Uznał, że jeżeli jest on bardzo niski to nie widzi sensu wprowadzania Karty Mieszkańca. 
Zastępca Naczelnika wyjaśnił, że wymaga to analizy. Przewodnicząca Komisji dodała, że nie
ma tutaj szacunków, gdyż omawiany projekt uchwały wywołuje dopiero samą ideę. Dodała,
że jest to uchwała intencyjna. 
Radny  Chrzanowski  uzupełnił,  że  projekt  uchwały  zawiera  daty,  kiedy  co  nastąpi  i  nie
wcześniej jak do końca maja byłyby wstępne informacje. 
Radny Witoń, oznajmił,  że chodzi o  intencję gdyż wszyscy zdają sobie sprawę, że wielu
mieszkańców  Kalisza,  którzy  prowadzą  działalność  gospodarczą,  a  pobudowali  się
w sąsiednich miejscowościach stoją na rozdrożu - tam mieszkają a tutaj płacą podatki. Dodał,
że  w  pewnym  stopniu  jest  to  dobre  dla  Kalisza,  gdyż  nie  spada  liczba  mieszkańców,
pozyskujemy środki. Natomiast każda inicjatywa, która nadal tych ludzi przywiąże do Kalisza
powoduje,  że jest  ona pozytywem dla naszego miasta.  Jednym z elementów są tego typu
formy – wsparcie dla emerytów czy dla rodzin wielodzietnych z Kalisza. Radny oznajmił, że
trzeba ten proces rozpocząć.
Radny Grodziński uznał, że co do kierunku radni są zgodni. Dodał, że podejmujemy uchwałę
po to by później znów podjąć uchwałę. Uznał to za bezsens. 
Pan Sibiński wyjaśnił,  że w innych przypadkach też są podejmowane uchwały intencyjne.
Radny Grodziński uzupełnił, że tak następuje w przypadku uchwał finansowych.
Do dyskusji dołączył radny Skarżyński, który uznał, że jest to cenne ze strony prezydenta, że
prosi radnych o skierowanie prac. Dodał, że w chwili obecnej w Kaliszu mamy do czynienia
z pozoracją części podmiotów prywatnych,  że oferują coś co jest na terenie Kalisza i jest
kaliskie a tak naprawdę jest kartą promocyjną. Stwierdził,  że nikt nie zabrania podmiotom
prywatnym robienia czegoś takiego, czy promowania kart. Radny uznał, że w tym przypadku
mamy jasną deklarację, że Rada Miejska Kalisza reprezentująca kaliszan popiera prezydenta
w jego kierunkach działań związanych z ułatwieniem życia dla Kalisza. Uznał, że nie wie nad
czym teraz dyskutujemy, gdyż można dyskutować później nad ostatecznym kształtem karty.
Radny Grodziński zapytał jakie kryteria proponuje prezydent. Prowadząca obrady wyjaśniła,
że  kierunki  są  zawarte  i  dopiero  zaczynają  się  prace.  Radny uznał,  że  omawiany projekt
uchwały nie znajdował się w porządku obrad. Pani Spychalska odpowiedziała, że znalazł się
on w rozszerzeniu porządku obrad. 
Wobec dalszych braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się
od głosu (9 ob.)
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  dwa  wnioski  dotyczące  merytorycznie
Komisji. Wspomniała o autopoprawce do projektu budżetu na 2017 r., gdzie uwzględniono
300  tys.  zł  w  wydatkach  majątkowych  na  dofinansowanie  zakupu  ciężkiego  samochodu
ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo
- Gaśniczej nr 2.
Radny  Chrzanowski  zainteresował  się  kwestią  rozbudowy  stadionu.  Prowadząca  obrady
oznajmiła,  iż  temat  będzie  omawiany  na  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji
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Europejskiej.  Pani  Skarbnik  uzupełniła,  iż  dostaliśmy  pieniądze  od  ministerstwa,  są  one
wprowadzone do budżetu i stanowią refundacje poniesionych wcześniej wydatków. 
Radny Grodziński zapytał czy na Sesji Rady można spodziewać się autopoprawki do projektu
budżetu na 2016 r. Pani Skarbnik oznajmiła, iż wczoraj po południu wpłynął jeden wniosek.
Dodała, że podjęto decyzję o projekcie uchwały o wydatkach niewygasających.
Wobec dalszych braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 ob.)
Ad.6. Informacja o wynikach audytu systemu monitoringu wizyjnego miasta Kalisza.
Komendant  Straży  Miejskiej,  pan  Dariusz  Hybś  przedstawił  prace  związane  z  naprawą
monitoringu wizyjnego miasta  Kalisza,  począwszy od stycznia 2016 r.  Zwrócił  uwagę na
prace serwisowe związane m.in. z usuwaniem awarii, zakupem akumulatorów. Poinformował,
że  w  maju  dokonano  audytu  technicznego,  który  miał  na  celu  m.in.  ustalenie  stanu
technicznego  kamer.  Raport  pozwolił  ustalić  stan  faktyczny  całego  systemu,  ujawnił
niedobory  sprzętowe,  przyczyny  braku  obrazu  z  niektórych  kamer,  pozwolił  oszacować
i zaplanować środki które komendant mógł zaplanować do końca tego roku na ewentualne
naprawy.  Koszt  audytu  wyniósł  7  380  zł.  W  czerwcu  przystąpiono  do  modernizacji
i  restrukturyzacji  bazy  danych.  Polegało  to  na  sprawdzeniu  i  defragmentacji  dysków
twardych. Komendant omówił na jakich ulicach został przywrócony obraz w kamerach oraz
wymienił punkty które wymagają wymiany kamer. Oznajmił, iż na dzień dzisiejszy działa
19 kamer na 36 punktów. Ponadto wspomniał o kamerze mobilnej. Komendant zwrócił się
także z prośbą o pielęgnacyjne przycięcie drzew przy terenie Olimpii oraz Plant. Oznajmił, iż
wielokrotnie wysyłał pisma w tej sprawie. 
Wiceprezydent Gmerek zapytała do kogo było wysyłane pismo. Komendant odpowiedział, że
do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz do Miejskiego Zarządu
Dróg  i  Komunikacji,  a  także  rozmawiał  w  tej  sprawie  z  radami  osiedla.  Wiceprezydent
poprosiła komendanta o przekazanie tego pisma.
Radny Chrzanowski zapytał czy sensem jest inwestowanie w starą infrastrukturę, czy może
jest  lepiej  stopniowo wymieniać  kamery na  nowe?  Ponadto  zainteresował  się  wnioskami
z audytu. Poprosił o przekazanie tych materiałów. Prowadząca obrady poprosiła o przekazanie
materiałów do Kancelarii Rady Miejskiej. 
Radny Piotrowski zainteresował się kwestią działających kamer. 
Ad.7. Zapoznanie się z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu.
Pan  Sławomir  Kotoński,  Komendant  Miejski  Państwowej  Straży  Pożarnej  przedstawił
w formie prezentacji multimedialnej m.in. charakterystykę terenu, statystykę ilości zdarzeń,
miejscowe zagrożenia od 2011 do 2016 roku.
Radny Grodziński, Darwich i Koszada zainteresowali się kwestią fałszywych alarmów.
Komendant  oznajmił,  iż  w  ostatnim  roku  wzrosła  ilość  fałszywych  alarmów.  Dodał,  że
zmieniły  się  wytyczne  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  i  w  przypadku  alarmu  systemu
sygnalizacji pożarowej, strażacy muszą jechać by zweryfikować co się dzieje. Radny Koszada
zapytał  o  konsekwencje.  Komendant  powiedział,  że  na  tą  chwile  nie  ma  żadnych
konsekwencji. Dodał, że bieżące prace dążą do tego, żeby PSP obciążała za fałszywe alarmy.
Prowadząca obrady zgłosiła obawę, iż gdy będą naliczane kary to dużo obiektów zrezygnuje
z alarmów systemu sygnalizacji pożarowej. 
W  toku  dyskusji  wiceprezydent  Gmerek  zapytała  o  zabezpieczenie  dróg  pożarowych
w mieście. Komendant oznajmił, iż problem z drogami pożarowymi występuje głównie na
Osiedlu  Dobrzec.  Generalnie  jeśli  zarządca  wytyczy  drogę  pożarową  to  nie  można  jej
zastawiać, ale respektowanie tego zastawiania leży w gestii Straży Miejskiej lub Policji. Straż
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Pożarna  nie  respektuje  zastawiania  drogi  pożarowej,  jest  ona  od  tego  żeby  wymusić  od
zarządcy posiadanie takiej drogi. 
Ponadto  komendant  przedstawił  ilość  interwencji  jednostek  w  rankingu  wojewódzkim,
skuteczność działań gaśniczych, kadrę pracowniczą, problem związany z zatruciem czadem.
Podziękował za dofinansowanie do remontu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 oraz do
zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej.
Następnie radni udali się na zwiedzanie obiektu.
Ad.8. Korespondencja:
Prowadząca  obrady  oznajmiła,  iż  pismo  Stowarzyszenia  Wszystko  dla  Kalisza  im.  prof.
J.  Rubińskiego  ws  propozycji  nazwy  ulicy  zostanie  przekazane  do  banku  ulic.  Radny
Grodziński  zapytał  o  termin  dyskusji  nad  zmianami  nazw  ulic.  Przewodnicząca  Komisji
oznajmiła, iż Komisja zajmie się tematem od stycznia nowego roku. 
W informacji  na temat  wyboru przewodniczącego Rady Osiedla Tyniec głos  zabrała  pani
Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady  Miejskiej.  Oznajmiła,  iż  nowym
przewodniczącym Rady Osiedla  Tyniec  został  pan Przemysław Miklas,  natomiast  nowym
wiceprzewodniczącym  Rady  Osiedla  został  pan  Rafał  Witkowski.  Wiceprzewodniczącą
zarządu została pani Katarzyna Stankiewicz, a sekretarzem pani Wioletta Wacowska. 
Pismo  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Kaliskiej  ws  dekomunizacji  ulic  na  terenie  miasta
Kalisza zostało przyjęte do wiadomości.
Pani Wawrzyniak poinformowała o rezygnacji z członkostwa w Rady Osiedla Piskorzewie -
pani  ███████████* ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.
Radny  Grodziński  zainteresował  się  propozycją  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Kaliskiej
dotyczącą  zmiany  nazwy  ulicy,  natomiast  radny  Witoń  poruszył  kwestię  zmiany  nazwy
ul. Józefa Koszuckiego.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji  zamknęła  posiedzenie
dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała: 
Natalia Janczak 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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