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PROTOKÓŁ nr 0012.3.35.2016
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

PROTOKÓŁ nr 0012.6.29.2016
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

PROTOKÓŁ nr 0012.4.34.2016
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

PROTOKÓŁ nr 0012.7.33.2016
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza

Rady Miejskiej Kalisza

ze wspólnego posiedzenia w dniu 23.11.2016 r.
………………………………………………………………………….

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie  się  z  opinią  Zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów  na  ławników  do

sądów powszechnych. (P)
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  na  2017  rok  wysokości  opłat  za  usunięcie

pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu.  (P)

5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zmiany  nazwy  jednostki
organizacyjnej  i  uchwalenia  statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  w
Kaliszu  oraz  upoważnienia  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu
administracji publicznej. (P +Ś)

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. (E+P+R+Ś)
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2016-2030. (E+R+Ś)
8. Korespondencja poszczególnych komisji. 
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Pani Magdalena Spychalska, przewodnicząca komisji prawa powitała wszystkich radnych  
i zaproszonych gości.  

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedłożony porządek obrad przyjęty został bez żadnych zmian.   



Głosowanie:  
Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  10  osób  za
(10 obecnych).
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych).
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: 9 osób za (9 obecnych).
Komisji  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miejskiej  Kalisza:  8  osób  za  
(8 obecnych).

Ad.3. Zapoznanie  się  z  opinią  Zespołu ds.  zaopiniowania  kandydatów na ławników  
do sądów powszechnych.
Jak wyjaśniła pani Magdalena Spychalska, obradował kilkukrotnie zespół ds. ławników, który
przeanalizował wnikliwie wszystkie złożone dokumenty kandydatów. Praktycznie wszyscy,
poza jedną osobą, otrzymali pozytywną opinię. Zarówno zespół jak i radni z komisji prawa
otrzymali już tę opinię do wiadomości, w związku z tym pani radna Spychalska zwróciła się
do  pozostałych  członków  komisji,  czy  ma  odczytywać  jej  treść.  Zdecydowano,  że  nie,  
a decyzję potwierdzono w głosowaniu: 10 osób za (10 obecnych).
Następnie radni przeszli  do głosowania  nad przyjęciem opinii  Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Głosowanie:  
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  10  osób  za
(10 obecnych).

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia  
od usunięcia pojazdu.  
Jak  wyjaśnił  pan  Michał  Pilas,  naczelnik  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem,  
do  kompetencji  samorządu należy ustalenie  na  swoim terenie  stawek opłat  za  usuwanie  
i  przechowywanie  pojazdów  zajmowanych  i  usuwanych  przez  policję,  Straż  Miejską  
czy  zarządcę  drogi,  powodujących  zagrożenie  w  wyniku  pozostawienia  ich  w  pasach
drogowych, czy też zatrzymanych w wyniku stwierdzenia, że są prowadzone przez osobę pod
wpływem  alkoholu  czy  środków  odurzających.  Przygotowana  uchwała  jest  zgodna  
z aktualnym, ustalającym stawki na 2017 rok, obwieszczeniem Ministra Finansów, w celu
sprawnego realizowania powyższych zadań przez odpowiednie służby.         
Głosowanie:  
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  10  osób  za
(10 obecnych).

Ad.5.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zmiany  nazwy  jednostki
organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
oraz  upoważnienia  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji
publicznej.
Jak wyjaśnił pan Krzysztof Gałka, p.o. dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,  
od 1 stycznia jednostka ta przejęła funkcje organizatora transportu publicznego w mieście,
natomiast  operatorem  pozostają  Kaliskie  Linie  Autobusowe.  Ponieważ  wszystkie  kwestie
związane z dystrybucją i sprzedażą biletów leżą nadal w gestii KLA, przedłożona uchwała
oznacza przejęcie przez KLA także kontroli przejazdów, kwestii związanych z windykacją
nieopłaconych  przejazdów,  jak  również  pobieranie  opłat  dodatkowych.  Radny  Dariusz
Grodziński  zapytał,  w  jaki  sposób  rozwiązane  zostaną  sprawy  kadrowe  związane  
z  przekazaniem  KLA  kolejnych  zadań?  Dyrektor  Gałka  poinformował,  że  stosownie  



do zapisów omawianej uchwały, z tytułu kontroli przejazdów przejdzie do KLA z MZDiK
sześciu  kontrolerów,  którzy  trafili  tak  w  momencie  łączenia  obu  jednostek.  Według
zapewnień KLA zabezpieczenie kadrowe mają też zadania związane z windykacją.           

Głosowanie:  
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  10  osób  za
(10 obecnych).
Komisji  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miejskiej  Kalisza:  8  osób  za  
(8 obecnych).

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Zmiany w uchwale budżetowej omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka, udzielając odpowiedzi 
i wyjaśnień na wszystkie pytania i wątpliwości radnych.  
Głosowanie:  
Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:   8  osób  za,  2  osoby  wstrzymały  się  od  głosu
(10 obecnych).
Komisji  Prawa,  Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego:  6 osób za,  2  osoby
wstrzymały się od głosu (8 obecnych).
Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej:  7  osób za,  2  wstrzymały się  od  głosu  
(9 obecnych).    
Komisji  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miejskiej  Kalisza:  6  osób  za  
(6 obecnych).

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2016-2030.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. 
Głosowanie:  
Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:   6  osób  za,  1  osoba  wstrzymała  się  od  głosu
(7 obecnych).
Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej:  7  osób za,  2  wstrzymały się  od  głosu  
(9 obecnych).    
Komisji  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miejskiej  Kalisza:  5  osób  za  
(5 obecnych).

Ad.8. Korespondencja.
Pani przewodnicząca Magdalena Spychalska poinformowała, że do komisji prawa wpłynęło
pismo z Archiwum Państwowego z prośbą o przesłanie elektronicznej wersji herbu Miasta
Kalisza  i  wyrażenie  pisemnej  zgody na  jego wykorzystanie  w materiałach  promocyjnych
związanych z wydawnictwem oraz samej publikacji  pt.  ”Więzienie w Kaliszu 1846-2015.
Zarys  dziejów”.  Ponieważ  w  takiej  sytuacji  niezbędna  jest  opinia  komisji  prawa,  pani
Magdalena Spychalska zwróciła się do radnych o wyrażenie swojej woli w głosowaniu.
Głosowanie  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Archiwum Państwowego  o  wykorzystanie
herbu miasta:     
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 8 osób za (8 obecnych).
Pani Magdalena Spychalska poinformowała, że jeden z mieszkańców zwrócił się do komisji
prawa  drogą  mailową  o  przyspieszenie  toku  nadania  Osiedlu  Dobrzec  imienia  Marianny
Wcisłek. Korespondencja przekazana została do Wydziału Geodezji i Kartografii.
Do komisji wpłynęła też rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Tyniec, a także z funkcji
przewodniczącego Rady Osiedla z dniem 18 listopada 2016 roku. 



Ad.9.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.10. Zakończenie posiedzenia.   
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji  Magdalena  Spychalska
zamknęła posiedzenie i podziękowała za przybycie.

                                                                                                            Przewodnicząca Komisji Prawa, 
       Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

               Rady Miejskiej Kalisza
                  /.../

                  Magdalena Spychalska

                  Przewodniczący  
                                                                                                        Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

                                                                                                     Rady Miejskiej Kalisza
                                                                                                       /.../

                         Piotr Lisowski

                                             Przewodniczący 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

                        Rady Miejskiej Kalisza
                         /.../

                              Adam Koszada

                                                                                                                              Przewodniczący 
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                        Rady Miejskiej Kalisza
                                                                                                                                       /.../
                                                                                                                             Roman Piotrowski


