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Protokół Nr 0012.4.26.2020
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu

Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu  1 grudnia 2020 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 2021 rok wraz z uzasadnieniem

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

lata 2021 - 2043.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu  Osiedlowego,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który  powitał  wszystkich  obecnych
radnych oraz gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2021  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Projekt uchwały omówiła pani skarbnik, Aneta Ochocka.
Następnie  głos  zabrał  Komendant  Miejski  Policji  w  Kaliszu  Dariusz  Bieniek,  zwracając
szczególną  uwagę  na  zmniejszoną  kwotę  przeznaczoną  na  realizację  zadań  Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu. Stwierdził, że ta kwota zupełnie te zadania ogranicza i w takim
przypadku  można  zapomnieć  o  jakichkolwiek  dodatkowych  służbach  w  postaci  patroli
płatnych, które znacząco poprawiały bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta. W tej
sytuacji  nie  pozostanie  także  środków  na  zakup  jakichkolwiek  środków  transportu,
w odniesieniu  do  których  komendant  zwrócił  uwagę  na  to,  że  policja  samodzielnie  jako
instytucja  dokonuje  od  miesiąca  marca  kontroli  osób  przebywających  na  kwarantannie



w związku z covid-19. Pojazdy policyjne są eksploatowane do granic możliwości, ponieważ
na chwilę obecną są 633 osoby objęte kwarantannami, a od początku listopada było ich 1413.
Są to osoby, do których codziennie trzeba docierać i sprawdzać czy realizują kwarantannę.
Niektóre z tych osób posiadają aplikację, przez którą mogą być monitorowane, ale jest to
tylko niewielki procent w stosunku do ogólnej liczby. Poinformował również, że środki trzeba
będzie przeznaczyć także na tematykę związaną z pomieszczeniami dla osób zatrzymanych,
które  na  terenie  miasta  Kalisza  pełnią  także  funkcje  izby  wytrzeźwień.  Następnie
poinformował  jak  wygląda  wykorzystanie  budżetu  na  powyższe  cele  za  okres  do  końca
listopada 2020 roku. Na koniec poprosił, aby komisja zawnioskowała o zwiększenie środków
finansowych  chociażby  o  tą  niezbędną  kwotę,  która  będzie  potrzebna  do  zapewnienia
funkcjonowania PDOZ.
O zabranie głosu poprosił radny Sławomir Chrzanowski stwierdzając, że bardzo martwi go
przedstawiona informacja, a w szczególności brak dodatkowych patroli. Dodał, że istotne jest
także  zabezpieczenie  środków na  PDOZ i  zaproponował,  aby komisja  zawnioskowała  do
Prezydenta o środki na ten cel.
Następnie  budżet  na  2021  rok  przedstawił  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Pan Quoos odniósł się do wysokości środków
przeznaczonych  na  wsparcie  Policji  informując,  że  w  Kaliszu  na  ten  cel  do  tej  pory
przekazywane były znaczące środki i tegoroczne zmniejszenie budżetu może być bolesne,
ale w chwili obecnej nie ma możliwości przeznaczenia większych środków na ten cel.
Pani skarbnik, Aneta Ochocka, w odniesieniu do wypowiedzi pana Quoosa dodała, że jeżeli
będzie  taka  możliwość  miasto  postara  się  przekazać  w  ciągu  roku  dodatkowe  środki  na
poszczególne zadania.
Radny  Sławomir  Chrzanowski  stwierdził,  że  nie  do  końca  trafia  do  niego  informacja
o  konieczności  ograniczenia  środków  na  bezpieczeństwo,  ponieważ  wskaźniki  dotyczące
dochodów miasta nie były na aż takim złym poziomie kiedy mówiono o inwestycjach, a tu
nagle  w  tym  konkretnym  dziale  dość  mocno  się  to  ogranicza.  Dodał,  że  jest  w  stanie
zrozumieć,  że  sprawy  majątkowe,  pojazdy  itp.  trzeba  przeboleć,  sprawdzić  co  wpłynie
z Ministerstwa, natomiast nie do końca rozumie ograniczenie bezpieczeństwa w odniesieniu
do  mieszkańców,  którzy  dość  mocno  na  to  liczą.  Podsumowując  stwierdził,  że  na  ten
konkretny dział nie ograniczałby środków i jako komisja radni powinni zaapelować do pana
Prezydenta przynajmniej o sprawy związanie z płatnymi patrolami.
Następnie  głos  zabrał  pan  Sławomir  Kotoński,  Komendant  Miejski  Państwowej  Straży
Pożarnej przedstawiając budżet jednostki zaplanowany na  rok 2021.
Kolejną  osobą  referującą  projekt  budżetu  na  2021  rok  był  pan  Marcin  Stefankiewicz,
naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej Kalisza.
Pani  skarbnik,  w  nawiązaniu  do  wcześniejszej  swojej  wypowiedzi  poinformowała,
że planowane wydatki są zmniejszone, ponieważ wynika to z oszczędności. Dodała również,
że w sytuacji kiedy komendanci zwrócą się z pismem o pomoc finansową na poszczególne
zadania, to po przeprowadzeniu analizy z której będzie wynikało,  że istnieją kwoty,  które
można  przeznaczyć  na  te  zadania,  wówczas  każdorazowo  taka  pomoc  będzie  udzielana
służbom mundurowym.
Przewodniczący komisji zasygnalizował, że wszystkie wnioski oraz spostrzeżenia związane
z projektowanym budżetem powinny trafić do Prezydenta.
Radny Sławomir Chrzanowski stwierdził, że informacja, która ma wyjść z komisji powinna
być informacją koncyliacyjną, która pokazuje, że z troską myślimy o tym, aby kontynuować
już od 1 stycznia te rzeczy, które były domeną naszego miasta i taką cechą charakterystyczną
w kwestii bezpieczeństwa naszego miasta.
O zabranie głosu poprosił Komendant Miejski Policji, pan Dariusz Bieniek, odnosząc się do
poruszanych kwestii wyjaśnił, że środki przekazane przez miasto w ramach puli na początku



roku zostały w sposób umiejętny podzielone i pozwoliło to na wygospodarowanie środków na
zakup pojazdów. Poinformował również, że z przekazanej kwoty 395 tys zł kwota 100 tys zł
została wygospodarowana na patrole płatne – jedna służba została wyceniona na kwotę 200
złotych,  co  dawało  500 służb,  czyli  250 patroli  w skali  roku.  Zwrócił  uwagę na kwestię
pomieszczeń dla osób zatrzymanych,  ponieważ obecne środki finansowe nie pozwalają na
pokrycie  wydatków,  przede  wszystkim  związanych  z  obsługą  osób  nietrzeźwych,
zatrzymanych do wytrzeźwienia. Dodał, że do 3 grudnia dostarczy swoje uwagi do projektu
budżetu,  wskazując  te  elementy,  na  które  należałoby  zwrócić  szczególną  uwagę
w zakresie ewentualnego dofinansowania i zawarcia większej kwoty środków finansowych
pozwalających na realizację PDOZ oraz dodatkowych służb na terenie miasta.
Przewodniczący  komisji,  Zbigniew  Włodarek  stwierdził,  że  komisja  powinna  wystąpić
z wnioskiem do Prezydenta  o zwiększenie środków przynajmniej  na patrole  oraz obsługę
osób nietrzeźwych.
Radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem do Prezydenta Miasta Kalisza o możliwość
zwiększenia środków finansowych w projekcie budżetu na 2021 rok na realizację zadań dla
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu celem zwiększenia dodatkowych patroli oraz zadania
związane z PDOZ.
Głosowanie: 5 głosów za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymała się (9 obecnych).
Głos  zabrał  pan  Rafał  Zakrzewski,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Administracyjno-
Gospodarczego omawiając projekt budżetu na 2021 rok.
Następnie projekt budżetu swojej komórki omówiła pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik
Kancelarii Rady Miasta.
W związku z wyczerpaniem tematu w tym punkcie oraz brakiem uwag i pytań przystąpiono
do głosowania w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz
z  uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi:  6  głosów  za,  3  osoby  wstrzymały  się
(9 obecnych).

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2021 - 2043.
Głos w tym punkcie zabrała pani skarbnik, Aneta Ochocka.
Głosowanie: 5 głosów za, 4 osoby wstrzymały się (9 obecnych).

Ad.5. Korespondencja.
Brak.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim zgromadzonym za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący
     Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

          /... /
        Zbigniew Włodarek


