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Protokół Nr 0012.3.36.2016
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 29 listopada 2016 roku 
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem

i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na

2017-2030.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

***************************************************************************
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 przyjęty bez zastrzeżeń. Głosowanie: 5 osób za (5 ob.)
Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2017  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Skarbnik Miasta pani Irena Sawicka oznajmiła, iż 15 listopada zgodnie z ustawą o finansach
publicznych prezydent przedłożył przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza projekt budżetu
na rok 2017. Dodatkowo został on przedstawiony do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani
Sawicka oznajmiła, że w/w projekt musi zostać omówiony przez poszczególne komisje, które
mają prawo wnieść pewne zmiany, jednak muszą być one w obrębie merytorycznym. Pani
Skarbnik przedstawiła zaplanowaną kwotę dochodów i wydatków na 2017 rok. Wspomniała
o planowanych zadaniach z Budżetu Obywatelskiego. Przedłożyła także spłaty zobowiązań,
emisję obligacji, zadania zlecone. Wspomniała o dużym nakładzie finansowym na program
500+ oraz o świadczeniach rodzinnych z funduszu alimentacyjnego. Ponadto przedstawiła
zabezpieczone kwoty na zadania zawarte w działach i rozdziałach merytorycznie podległych
komisji a także wspomniała o zadaniach inwestycyjnych.
Jednostkę  Straży  Miejskiej  przedstawił  komendant  Dariusz  Hybś.  Przedłożył  on  projekt
wydatków budżetu  na  2017  r.  związanych  z  realizacją  zadań  statutowych  oraz  pozostałą
działalność.  Jak  zauważył,  największym  wydatkiem  stanowi  wynagrodzenie  osobowe
pracowników.  Komendant  zapytał  czy  istniałaby  możliwość  rozpatrzenia  zakupu
specjalistycznego radiowozu dla Straży Miejskiej do przewozu osób nietrzeźwych. 
Pani Skarbnik oznajmiła, że prawdopodobnie w kwietniu pojawią się wolne środki. Wobec
powyższego zaproponowała by komendant przygotował odpowiedni wniosek. 
Radny Grodziński zapytał o termin wyników przeprowadzonego audytu w jednostce Straży
Miejskiej.  Pan Hybś oznajmił,  że posiada już przygotowany materiał  natomiast na prośbę
przewodniczącej  obrad  informacja  zostanie  przekazana  na  kolejnym posiedzeniu  Komisji.
Radny Grodziński zapytał czy będzie to związane z modernizacją? Komendant oznajmił, że
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póki co nastąpi naprawa tego co istnieje,  a modernizacja będzie kolejnym etapem. Radny
dopytał  czy  nastąpi  rozszerzenie  monitoringu?  Komendant  wyjaśnił,  że  odbędzie  się
modernizacja,  natomiast  rozbudowa  jest  w  planie.  Pani  Spychalska  oznajmiła,  że  wynik
audytu zostanie przedstawiony radnym na kolejnym posiedzeniu Komisji 20 grudnia. 
Radny Prus zapytał czy wspomniany zakup radiowozu byłby z dzieloną kabiną. Komendant
wyjaśnił, że chodzi mu o radiowóz, w którym z przodu znajdzie się miejsce dla kierowcy
i strażnika (ewentualnie dla 3 osób z przodu),  a z tyłu tzw. „paka”.  Dodał, że pojazd ten
ułatwiłby pracę strażników. 
Jednostkę Komendy Miejskiej Policji przedstawił zastępca komendanta pan Andrzej Haraś.
Oznajmił, że na 2016 r. otrzymano 400 tys zł. na patrole płatne. Ponadto otrzymano środki
finansowe na materiały prewencyjne, na funkcjonowanie PdOZ – w tym wynagrodzenia dla
lekarzy. Dotychczas lekarze pracowali od piątku w godzinach od 16.00 do poniedziałku godz.
7.00 całodobowo, natomiast w normalny dzień tygodnia od 16.00 do 7.00 rano. Jak oznajmił
zastępca komendanta - obecnie zgodnie z zawartym konsorcjum określone zostały warunki
funkcjonowania lekarzy – działanie całodobowe. Umowa zwarta jest do 31 grudnia 2018 r.
Pan Haraś zaapelował o wsparcie w ewentualnym wniosku złożonym w kwietniu 2017 roku
o przeznaczenie środków na wynagrodzenia dla lekarzy, którzy pracują w izbie wytrzeźwień. 
Pani  Skarbnik  uzupełniła,  że  kwota  przeznaczona  na  wynagrodzenia  dla  lekarzy  została
zmniejszona ze względu na to, iż wprowadzamy kwotę 3 mln jako zadanie inwestycyjne na
budowę nowej komendy. 
Pan Haraś oznajmił,  że  zdaje  sobie sprawę z tego, że środki finansowe zostały okrojone.
Dodał, że nie ma na myśli służb płatnych.
Radny  Skarżyński  zapytał  o  jaką  kwotę  zostało  zmniejszone  funkcjonowanie  PdOZ.
Komendant  odpowiedział,  że  o  około  100  tys.  zł.  Dodał,  że  na  zwiększenie  środków
potrzebują około 60 tys. zł. 
Radny Skarżyński zapytał o ile zostały obniżone płatne patrole. Pan Haraś odpowiedział, że
jeśli się nie myli to o połowę. Pani Skarbnik poprosiła pana Włodzimierza Karmana- zastępce
Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych aby sprawdził te kwoty.
Pan Karman oznajmił, że z tego co pamięta to była to kwota około 400 tys. zł, a w przyszłym
roku planowana kwota to około 220 tys. zł. 
Radny Skarżyński zapytał czy w trakcie roku budżetowego można dofinansowywać tego typu
zadania.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tego typu środki są przeznaczane na tzw. fundusz wsparcia.
Dodała,  że  w porozumieniu  z  jednostkami  są  zawarte  zadania,  na  które  przeznaczane  są
kwoty  natomiast  bywały  sytuacje,  że  policja  nie  była  w  stanie  wykorzystać  wszystkich
środków,  które  były  przeznaczone  na  konkretne  zadanie  i  proponowano  by  środki
niewykorzystane przeznaczyć na coś innego. 
Radny  Skarżyński  stwierdził,  że  budżet  jest  „instrumentem”  żywym  i  w  ciągu  roku
zmieniającym się. Uznał, że należałoby pamiętać o prośbach komendantów.
Pani  Skarbnik   uzupełniła,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  wiedzą  jaką  kwotę  będą  stanowić
wnioski,  które wpływają.  Dodała,  że wolne środki  mogą zostać  rozdysponowane zgodnie
z potrzebami lub mogą być zmniejszone zadłużenia. 
Kolejną jednostkę -  jednostkę Straży Pożarnej  przedłożył  komendant  Sławomir  Kotoński.
Wspomniał  o  nadanej  odznace  resortowej  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
„Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” którą otrzymał przewodniczący Rady Miejskiej
Kalisza. Komendant przedstawił kształtowanie ubiegłorocznego budżetu. Dodał, że budżetu
ten  nie  ujmuje  środków z rządowego programu od stycznia 2017 r.  -  modernizacji  służb
mundurowych. Oznajmił, że modernizacja ta będzie obejmowała trzy zakresy – inwestycje
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w infrastrukturę (rozbudowa II jednostki przy ul. Częstochowskiej - przewidziana kwota to
3  mln  zł  na  lata  2017-2018),  podwyżki  dla  funkcjonariuszy,  wymiana  umundurowania
specjalnego i wyposażenia osobistego. Komendant zwrócił się z wnioskiem inwestycyjnym
o  zakup  ciężkiego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  w  system  piany  sprężonej
z  przeznaczeniem  na  jednostkę  ratowniczo-gaśniczą  nr  2  i  zakup  lekkiego  samochodu
rozpoznawczo-ratowniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki
ratowniczo-gaśniczej  nr  1.  Planowany  koszt  ciężkiego  samochodu  to  1  100  000  zł.
Komendant  dodał,  że  potrzebne  jest  300  tys.  zł  wkładu  własnego  aby  pozyskać
dofinansowanie  na  zakup  tego  samochodu.  Oznajmił,  iż  miasto  Kalisz  znajduje  się  na
pierwszym miejscu w kolejce do finansowania w Komendzie Wojewódzkiej. Pan Kotoński
oznajmił,  że  obecny  samochód  wyjazdowy z  jednostki  nr  2  ma  już  11  lat  i  jest  mocno
wyeksploatowany.  Pan  Kotoński  dodał,  że  komenda  wojewódzka  przyznała  8  miejsc
w kolejce do dofinansowania. Radny Chrzanowski uznał, że mamy bogate samorządy skoro
jest tyle chętnych na dofinansowanie 300 tys. do pojazdów. Radny Witoń zapytał do kiedy
najpóźniej samorząd musi zagwarantować te środki? Pan Kotoński wyjaśnił, że po nowym
roku  (styczeń/luty)  komendant  wojewódzki  będzie  chciał  podpisać  porozumienie
z „darczyńcą” tzn. z instytucją, która zapewniłaby te 300 tys. zł. Jeśli okaże się, że nie dojdzie
do podpisania porozumienia możemy „wypaść” z kolejki.
Radny Grodziński zwrócił uwagę, że koszt samochodu jest bardzo duży jak i serwis. Radny
Chrzanowski zauważył, że jako jedni w Polsce mamy jeden z najlepszych sprzętów w Unii
Europejskiej. Komendant zwrócił uwagę, iż jest mowa o bezpieczeństwie obywateli Miasta
Kalisza. 
Radny  Grodziński  zapytał  co  nastąpi  w  sytuacji  gdy  nie  będzie  w  przyszłorocznym
ujawnionych  wolnych  środków  i  nie  będzie  niewykonań  przetargowych.  W  związku
z  powyższym  w  jakiś  sposób  będzie  można  starać  się  o  samochód  od  komendanta
wojewódzkiego. Pani Skarbik oznajmiła, że bywały już takie sytuacje i wobec powyższego
prezydent  pisał,  że  powyższy  projekt  będzie  przedstawiony  na  sesji  późniejszej
i zobowiązujemy się, żeby znaleźć te środki w budżecie. 
Komendant zwrócił uwagę, że nie jest łatwo znaleźć się na liście ośmiu, którzy tam występują
i jest to też element, gdzie możemy model finansowania na 2 czy 3 lata następne stracić. 
Radny Grodziński zapytał czy istnieje możliwość by auto z jednostki nr 2 trafiło do OSP
Dobrzec?  Komendant  wyjaśnił,  że  do tej  pory o przesunięciu  samochodu z PSP do OSP
decydował  komendant  wojewódzki.  Obecnie  przesunięcie  samochodów  jest  wstrzymane
i  decyzja  jest  na  poziomie  komendanta  głównego  oraz  Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i  Administracji.  Radny  Witoń  oznajmił,  aby  nie  doszło  do  takiej  sytuacji,  że  miasto
dofinansuje 300 tys.  zł,  a auto zostanie przekazane do innego miasta.  Prowadząca obrady
zasygnalizowała, aby samochody, które są dofinansowywane zostawały na terenie miasta albo
chociażby powiatu. 
Radny Witoń uznał, że jako Komisja powinno się wystąpić z wnioskiem do prezydenta, aby
w  ramach  pojawienia  się  wolnych  środków  wspomóc  zakup  samochodu.  Pani  Skarbnik
przychyliła się do tego wniosku, gdyż mamy zwiększone dochody ze względu na podwyżkę
stawki podatku nieruchomości i będzie podejmowana ona autopoprawką w miesiącu grudniu. 
Radny Skarżyński zapytał czy jest wskazanie do których jednostek straży pożarnej można by
było przekazać samochody które posiada komendant? Ponadto czy istnieje możliwość, że trafi
to do jednostki OSP na terenie miasta Kalisza i jakie są to pojazdy? Komendant oznajmił, że
jeden  jest  samochód  średni  gaśniczy.  Samochody  od  dłuższego  czasu  znajdowały  się
w  przekazaniu  i  wskazania  gdzie  one  miały  trafić  powstały  za  czasów  poprzednika
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komendanta. Jak oznajmił pan Kotoński – nie chciałby ich zmieniać. Z tego co pamięta, jeden
samochód miał trafić na OSP Dobrzec i OSP Lis. Trzeci samochód miał trafić do Brzezin. 
Radny Skarżyński  oznajmił,  że  przed  chwilą  wysłuchiwaliśmy także  potrzeb  komendanta
Straży Miejskiej i Policji i tak mocno nie pochyliliśmy się nad ich potrzebami. Radny Witoń
uznał,  że  pojawią  się  wolne  środki.  Przewodnicząca  Komisji  dodała,  że  w zeszłym  roku
zwiększaliśmy kwoty jeśli  chodzi  o  zabezpieczenie  opieki  lekarskiej.  Uznała,  że potrzeby
zawsze są, tylko musimy wybierać gdzie mamy dofinansowanie. Zapytała o koszt samochodu
dla Straży Miejskiej. Pan Hybś odpowiedział, że kwota wynosi około 100 tys. zł. 
Prowadząca obrady poprosiła radnego Witonia o powtórzenie wniosku by został poddany pod
głosowanie. 
Radny Witoń sformułował  wniosek formalny w sprawie przeznaczenia  wolnych  środków,
które  znajdą  się  w budżecie  w związku  z  planowanymi  podwyżkami,  na  zabezpieczenie
300 tys.  zł  na  dofinansowanie  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  dla  Komendy Miejskiej
Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kaliszu.  Radny  Grodziński  uznał,  aby  skasować  słowo
„z wolnych  środków” i  zastąpić  je  słowem „w pierwszej  kolejności”  lub  „w pierwszych
dwóch miesiącach”.  Radny Piotrowski wyraził nadzieję, że nowy samochód nie będzie się
psuł jak poprzedni prototyp. Komendant wyjaśnił, że realizacja zakupu odbywa się poprzez
procedurę  przetargową  i  tak  do  końca  nie  wiemy  co  kupimy  bo  określimy  formalne
wymagania jakie ma spełniać i mogą wejść trzy firmy.  Pani Skarbnik zapytała kto będzie
organizował przetarg. Komendant odpowiedział,że najprawdopodobniej przetarg organizować
będzie komendant wojewódzki. Radny Chrzanowski oznajmił, że są to bardzo dobre pojazdy
i nie ma prawa nic się psuć. 
Głosowanie nad wnioskiem radnego Witonia: 8 osób za (8 obecnych).
Pani  Skarbnik  uzupełniła,  iż  jednostka  nr  2  w  tym  momencie  jest  remontowana,  gdzie
większość  rzeczy  wykonują  strażacy.  Na  dokończenie  pewnych  prac,  wyposażenie  –
komendant zwrócił się do prezydenta o 60 tys. zł na dokończenie remontu. Radny Darwich
zapytał o udział miasta w dofinansowaniu do Straży Pożarnej. Kwoty te przedstawiła pani
Skarbnik zwracając uwagę na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego przedstawił pan
Włodzimierz  Karman,  zastępca  naczelnika.  Przedstawił  planowane  wydatki  w  działach
i rozdziałach dotyczących wydziału, dotacje celowe. Radny Grodziński nawiązał do wniosku,
który padł na komisji prawa w OSP Dobrzec ze strony pana Ireneusza Lewandowskiego, aby
zwiększyć dotację łącznie o 50 tys. zł z podziałem na 10 tys. na każdą jednostkę. Uznał, że
ten  wniosek  nie  został  ujęty  w  planach  budżetu.  Dodał,  że  jest  podane  zwiększenie  o
50 tys. zł, ale nie ma podziału na jakie jednostki będą przeznaczone te środki. Pan Karman
oznajmił,  że  kwoty  te  zostały  ujęte.  Dodał,  że  ogólnie  jest  przeznaczone  124  tys.  zł  na
jednostki i kwoty na poszczególne jednostki są zróżnicowane.  Radny zapytał które jednostki
posiadają wzrost kwotowy od roku poprzedniego. Pan Karman oznajmił, że nie jest w stanie
odpowiedzieć  na  to  pytanie.  Wobec  powyższego  radny  Grodziński  poprosił  o  udzielenie
odpowiedzi na piśmie na jakie jednostki zostanie zadysponowane 50 tys. zł.  Kontynuując
swoją  wypowiedź  pan  Karman  przedstawił  dalsze  planowane  wydatki  wydziału,  zadania
własne i zlecone. 
Wydział  Administracyjno-Gospodarczy  Urzędu  Miejskiego  przedstawił  pan  Rafał
Zakrzewski, główny specjalista ds. ekonomicznych. Oznajmił, że kwota o jaką wnioskują jest
praktycznie  na  takim  samym  poziomie  jak  w  roku  2016.  Pan  Zakrzewski  przedstawił
planowane  wydatki  wydziału.  Oznajmił,  że  budżet  jest  wspomagany  w  ramach  zadań
zleconych – na zabezpieczenie Urzędu Stanu Cywilnego, na zabezpieczenie programu 500+,
zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych oraz na aktualizację rejestru wyborców. 
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Radny Grodziński  zapytał  czy 100 % stanowi wykonanie  planu  czy jest  to  przewidziane
wykonanie na koniec roku? Pan Zakrzewski oznajmił, że jest to 100 % planu z 1 stycznia
2016 r. Radny dopytał czy w wykonaniu planu znajdzie się system E-sesja? Pan Zakrzewski
oznajmił, że był to wydatek inwestycyjny. Dodał, że system E-sesja kosztował 50 tys. zł  i w
drugiej  turze  do  zapłacenia  dojdzie  60  tys.  zł  za  transmisję  audio-video.  Radny  dopytał
w którym roku odbędzie się realizacja zakupu samochodu osobowego dla OSP. Pan Karman
oznajmił, że będą się starać by w pierwszej połowie roku sprawę tą załatwić. 
Kancelarię  Rady  Miejskiej  omówiła  naczelnik,  pani  Katarzyna  Wawrzyniak.  Przedłożyła
zaplanowane  wydatki  m.in.  koszty  związane  z  bieżącą  obsługą  Rady  Miejskiej,  nagrodę
Miasta Kalisza, udział radnych w szkoleniach, przygotowanie uroczystej Sesji Rady Miejskiej
Kalisza, utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta, wypłaty diet.
Radny Darwich zapytał o koszt wydatków związanych z zużyciem papieru. Pani Wawrzyniak
odpowiedziała, że koszty pokrywa Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Pan Zakrzewski
dodał, że jest to związane z postępowaniem przetargowym i roczny koszt papieru dla całego
urzędu stanowi kwotę około 100 tys.  zł.  Radny poprosił by przeliczyć ile papieru zużywa
Kancelaria  Rady  Miejskiej  by  zobaczyć  ile  oszczędności  wyniknie  z  tytułu  E-sesji.  Pani
Naczelnik  oznajmiła,  że zależy to od radnych,  którzy podpiszą oświadczenie,  iż wyrażają
zgodę na otrzymywanie informacji wyłączenie drogą elektroniczną.  Nawiązując do tematu
przewodnicząca Komisji przypomniała radnym o możliwości podpisania w/w oświadczenia.
Dodała, że pan Zakrzewski może przygotować informację ile papieru do tej pory zużywała
Kancelaria. 
Wobec dalszych braku pytań ze strony radnych prowadząca obrady poprosiła o głosowanie
nad projektem uchwały: 4 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosu (7 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na 2017-2030.
Pani Skarbnik oznajmiła, że projekt uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na 2017-2030 znajduje się w dwóch załącznikach. Załącznik nr 1 określa
łączne kwoty budżetu, natomiast załącznik nr 2 stanowi wykaz zadań, które realizowane są w
okresie  dłuższym  niż  1  rok.  Pani  Sawicka  oznajmiła,  że  pewne  rzeczy  są  przyjęte
szacunkowo. Ponadto przedstawiła kwoty dochodów, wydatków bieżących i majątkowych,
kwotę długu i zadłużenia. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 osoby
wstrzymały się od głosu (6 obecnych).
Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W sprawach bieżących i wolnych wnioskach przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż wpłynęło
pismo  z  Rady  Osiedla  XXV-lecia  o  rezygnacji  członka  rady  osiedla  –  pana
███████████*.  Radny  Prus  zapytał  o  powód  rezygnacji.  Pani  Wawrzyniak
odpowiedziała, iż pan ████████* zmienił miejsce zamieszkania.
Pani Spychalska nawiązując do zespołu ds. dekomunizacji nazw ulic oznajmiła, iż do tej pory
zgłosiły się 3 osoby. Dodała, iż z uwagi na to, iż nie ma pełnej reprezentacji ze strony klubów
radnych  zespół  nie  będzie  powoływany,  a  temat  będzie  omawiany bezpośrednio  podczas
obrad  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego.  Radny
Grodziński  poparł,  iż  ta  Komisja  jest  najwłaściwszym organem do  zajęcia  stanowiska  w
temacie. 
Przewodnicząca  Komisji  poinformowała  o  najbliższym  posiedzeniu  Komisji  w  dniu
20 grudnia o godz. 9.00 w  Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej JRG nr 2 przy
ul. Częstochowskiej.
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Ad.6. 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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