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Protokół  nr 19/2015 

 

Z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego  

Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 24 listopada 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 uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi. 

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza  

na 2016-2030. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad.1.  

Przewodnicząca komisji Magdalena Spychalska powitała wszystkich obecnych  

na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości.  

 

Ad.2. 

Wobec braku uwag do przedłożonego porządku obrad radni przyjęli go w głosowaniu: 11 osób 

za (11 obecnych).  

 

Ad.3.  

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. Podkreśliła, że zgodnie z 

ustawą i finansach publicznych 16 listopada prezydent przedkłada projekt budżetu  

na nadchodzący rok przewodniczącemu rady, przekazując też drugi egzemplarz  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w ciągu miesiąca dokona przeglądu i oceny tego 

projektu. Projekt budżetu złożony na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej jest omawiany 

przez poszczególne komisje w częściach merytorycznych wynikających z zakresu działania 

danej  komisji. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego jako 

pierwsza rozpoczyna pracę nad projektem budżetu miasta na 2016 rok. Kolejno pani  

Skarbnik omówiła w skrócie zasady konstruowania projektu budżetu i jego najważniejsze 

zapisy dotyczące planowanych dochodów, wydatków: majątkowych i bieżących, zaciąganych 

przez miasto zobowiązań  i wynikającego z tego tytułu zadłużenia. W sposób szczególny pani 

Irena Sawicka podkreśliła znaczenie jakie w budżecie, ale i dla samych mieszkańców, mają   

wydatki majątkowe, jako te które przekładają się na inwestycje pozostające w sposób trwały w 



mieście. W ramach tych wydatków, w przyszłorocznym budżecie zaplanowano realizację kilku 

programów, m.in. Kaliskiego Programu Rewitalizacji, Programu Rozwoju Zasobów 

Mieszkaniowych, Rozwoju Dróg Osiedlowych, Programu „Infrastruktura dla Terenów 

Inwestycyjnych”, Programu „Dbamy o Najmłodszych”, Programu Likwidacji Barier 

Architektonicznych.  

Jeśli chodzi o komisję prawa, to w ramach budżetu zajmuje się ona Działem 754 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w którym zapisana jest kwota 

4.472.970,00 zł. Zawarta jest tu również Straż Pożarna, która jednak realizuje zadania zlecone 

administracji rządowej, czyli na pełne pokrycie swoich wydatków otrzymuje pieniądze  

od wojewody (9.421.000,00 zł.).  Komisji prawa dotyczy też zaplanowana w budżecie rezerwa 

z zakresu zarzadzania kryzysowego, której wysokość określają stosowne przepisy,  

i która wynosi 1.075.000,00 zł.    

 

W dalszej części posiedzenia wnioski dotyczące planu wydatków i dochodów budżetowych na 

2016 rok omówili komendanci poszczególnych służb mundurowych oraz naczelnicy 

merytorycznych wydziałów urzędu: Dariusz Hybś, komendant Straży Miejskiej, Mirosław 

Ścisły, komendant Komendy Miejskiej Policji, Wieńczysław Prokop, komendant Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych UM, Krzysztof Pomorski, naczelnik Wydziału 

Administracyjno-Gospodarczego UM oraz Katarzyna Wawrzyniak, naczelniczka Kancelarii 

Rady Miejskiej. 

Omawiając wydatki inwestycyjne, naczelnik Pomorski odniósł się do dwóch zadań, których 

realizacja może okazać się według niego problematyczna, a mianowicie klimatyzacja sali 

recepcyjnej oraz system monitoringu o głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali 36 

ratusza. Jak zaznaczył Krzysztof Pomorski, zarówno montaż klimatyzacji jak i systemu 

monitoringu może nastręczyć sporo komplikacji po pierwsze ze względu na fakt iż sala 

recepcyjna traktowana jest jak obiekt zabytkowy, a poza tym spełnia też wiele funkcji, służąc 

różnego rodzaju imprezom, na potrzeby których często zmieniana jest jej aranżacja, tak więc 

montaż na stałe systemu do głosowania - przytwierdzonego do stołów, które często  

są przestawiane, a nawet usuwane z sali – może być dużym problemem. Odnosząc się  

do sprawy radny Sławomir Chrzanowski stwierdził, że zaplanowane zadanie w postaci systemu 

głosowania jest zbędnym wydatkiem. Dlatego zasugerował, by mimo wszystko przemyśleć tę 

sprawę i jako merytoryczna komisja wnioskować o wycofanie tego zadania  

z projektu budżetu. Przewodnicząca komisji Magdalena Spychalska zaznaczyła, że omawiana 

inwestycja była niejednokrotnie rozważana, także wspólnie z zespołem prezydenckim  

i wszyscy zdają sobie sprawę, że pod względem technicznym będzie to trudne do wykonania 

zadanie, którego realizacja na pewno nie nastąpi wcześniej nim nie będzie pewności  

i jakiegoś modułowego rozwiązania, pozwalającego na przenoszenie i sprawne działanie całego 

systemu, a przy tym odpowiadającego możliwościom finansowym miasta. Naczelnik Pomorski 

dodał, że od 10 lat urząd testuje różnego rodzaju rozwiązania, niejednokrotnie gościli w ratuszu 

przedstawiciele różnego rodzaju firm zajmujących się tego typu systemami  

i jak dotąd nie udało się wybrać rozwiązania spełniającego jednocześnie wymogi Miasta, jako 

użytkownika, i wykonawcy inwestycji. Radny Dariusz Witoń podkreślił natomiast, że system 

głosownia radnych stanowi tak naprawdę najmniej ważny element zaplanowanego zadania. Ma 

ono spełniać wiele innych istotnych funkcji oraz przynieść korzyści, w postaci usprawnienia 

nie tylko samych obrad, ale i pracy osób obsługujących posiedzenia z ramienia Kancelarii Rady 

Miejskiej.  

Radny Edward Prus nawiązał też do wydatków z tytułu zakupu prasy na potrzeby 

poszczególnych wydziałów urzędu, sugerując, że może warto byłoby je ograniczyć tylko  

do niezbędnych pozycji, a poczynione w ten sposób oszczędności przeznaczyć na konkretny 



cel: dodruk książki „Saga grodu nad Prosną”, która powinna znaleźć się w domu niemalże 

każdego kaliszanina. Naczelnik Pomorski wyjaśnił, że zakupy prasy opierają się zawsze  

na zapotrzebowaniu zgłaszanym przez poszczególne wydziały i że tendencja w urzędzie jest 

taka, by ograniczały się one tylko do niezbędnych, fachowych pozycji, zwłaszcza, że dostęp do 

internetu, umożliwia znacznie szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.  

Na zakończenie dyskusji radny Sławomir Chrzanowski wystąpił z wnioskiem formalnym, by 

wycofać zaplanowaną w projekcie budżetu (Dział 750, rozdz. 75023, poz.45) kwotę 200.000,00 

zł na zadanie pod nazwą Dostosowanie systemu monitoringu i głosowania imiennego w sali 

recepcyjnej oraz sali 36 i zwiększyć o tę samą kwotę rezerwę na inwestycje.  

Głosowanie nad wnioskiem: 3 osoby za, 2 wstrzymały się, 6 przeciw (11 obecnych). Wniosek 

nie został przyjęty.     

 

Po odczytaniu przez przewodniczącą komisji opinii dotyczącej projektu  uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi radni 

przeszli do głosowania: 7 osób za, 2 wstrzymały się (9 obecnych).      

   

Ad.4. 

W punkcie dotyczącym projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na 2016-2030 najważniejsze zapisy dokumentu omówiła pani Skarbnik Irena 

Sawicka. Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 9 osób za  

(9 obecnych)    

 

Ad. 5. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że od prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu wpłynęło 

pismo, że z funkcji ławnika zrezygnowała pani Henryka Woźniak i rezygnacja ta została 

przyjęta.          

 

Ad.6.  

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 

 


