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  Protokół nr 0012.3.23.2016
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się dnia 2 lutego 2016 roku

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

*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  woli  utworzenia

i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
5. Informacja  i dokumentacja dotycząca symboli miasta i herbu.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015.
7. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2016.
8. Korespondencja:

-  pismo  mieszkanki  miasta  Kalisza  ws.  udzielenia  zgody  na  wystąpienie  podczas
posiedzenia Komisji,
- pismo Rady Osiedla Tyniec ws. wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla,
- pismo wojewody wielkopolskiego ws. skargi mieszkańca miasta Kalisza,
- mail mieszkańca miasta Kalisza ws. ochrony zabytków,
-  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  opinii  o  prawidłowości
planowanej  kwoty długu Miasta Kalisza oraz o możliwości  sfinansowania deficytu
budżetu 2016 r. przez Miasto Kalisz,
- skarga mieszkańca miasta na działania Przewodniczącego Rady Osiedla Tyniec.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.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:  9 osób za (9 obecnych).
Ad.3.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  woli  utworzenia
i  przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”.
Projekt uchwały przedłożyła pani Agata Wierzejska. Oznajmiła, iż Miasto Kalisz wybrano do
Zarządu Klastra,  co łączy się z dużą pracą długoterminową. Potrzebne jest przygotowanie
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wniosków  na  projekty.  Zmiana  dotyczy  przedstawiciela,  który  uczestniczy  w  pracach
organizacji. Funkcję tą będzie pełniła pani Agata Wierzejska zamiast prezydenta Grzegorza
Sapińskiego.
Radny Roman Piotrowski zainteresował się jakie inne miasta przystąpiły do stowarzyszenia.
Pani Wierzejska odpowiedziała, że m.in. Gniezno, Poznań.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
Projekt  uchwały  przedłożyła  pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego.
Wniosek o zmianę w planie wydatków dotyczy przeniesienia środków na 2016 r. w związku
z koniecznością zwrotu ich do wojewody wielkopolskiego. Komenda Miejska Państwowej
Straży  Pożarnej  w  Kaliszu  przekazała  do  budżetu  miasta  kwotę  882  zł  tytułem  zwrotu
niezależnie  wypłaconej  delegacji  za  lata  ubiegłe.  Dotacja  na  zadania  zlecone  została
udzielona w 2011 roku, ponieważ pracownik nie wywiązał się z umowy.  
Głosowanie:  9 osób za (9 obecnych).
Ad.5. Informacja  i dokumentacja dotycząca symboli miasta i herbu.
Głos w tym punkcie zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej  Kalisza,  pan Andrzej Plichta.
Oznajmił, iż został powołany Zespół Statutowy. Prace związane z przepisami dobiegły końca
pod koniec września.  Przewodniczący wspomniał o wyborach do jednostek pomocniczych
miasta,  które  odbyły  się  w  ubiegłym  roku.  Dodał,  iż  chciano  by  przepisy  związane
z wyborami jednostek pomocniczych uległy zmianie, jednak nie mogły się zmienić dopóki
zmianie  nie  ulegnie  statut.  Przewodniczący  uznał,  że  posługujemy  się  kilkoma  herbami.
Ponadto podziękował Towarzystwu Genealogicznemu za zainteresowanie.  Przewodniczący
wyjaśnił,  iż  urząd  zwrócił  się  o  wykonanie  projektu  herbu  do  dr  hab.  Piotra  Gołdyna.
Pierwsze  publiczne  wystąpienie  prac  odbyło  się  20  grudnia,  w  którym  autor  projektu
przedstawił w ogólnym zarysie zasady heraldyki, historię i tradycję kaliskiego herbu. Finałem
stanowiły  propozycje  herbu  i  innych  znaków.  Duża  dyskusja  medialna  spowodowała,  iż
zebrano  wnioski,  które  zostały  przedstawione  panu  Gołdynowi.  Efektem  poprawek
i  konsultacji  było  drugie  spotkanie,  które  odbyło  się  20  stycznia.  W tym  dniu  powstały
uzgodnienia,  które  miały  doprowadzić  do  otrzymania  materiału  zgodnego  z  zasadami
heraldyki.  Przewodniczący  oznajmił,  że  materiał  został  otrzymany  w  dniu  wczorajszym.
Przewodnicząca Komisji dodała, że materiał ten został wysłany do członków Komisji Prawa,
Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego.  Przewodniczący  wspomniał,  by  po
Sesji Rady Miejskiej odbyło się spotkanie z Zespołem Statutowym. Zwrócił uwagę, iż ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.
w art.92 ust.1  wymienia „Radę Miasta” i  „Prezydenta Miasta” jako organy w mieście  na
prawach powiatu. Przewodniczący uznał, że należy wprowadzić zmianę nazwy na taką jaka
jest zapisana w ustawie. Ponadto oznajmił, że zmieniły się kwestie związane z wyborami. 
Do  dyskusji  przyłączył  się  pan  Andrzej  Grzegorek  –  przewodniczący  Kaliskiego
Towarzystwa  Genealogicznego  Calisia.  Poinformował  radnych  o  artykule  pana  Jana
Marczyńskiego na temat  herbu Kalisza.  Oznajmił,  iż  herb powinien być  rozumiany przez
przeciętnego  człowieka.  Pan  Grzegorek  wniósł  uwagi  dotyczące  herbu  (dołączone  do
protokołu). Dodał, że jako Towarzystwo są zawiedzeni dr hab. Piotrem Gołdynem, gdyż nie
dał on możliwości wyboru herbu. Ponadto pan Grzegorek wniósł uwagi co do przewidywanej
kwoty zapłaty dla pana Gołdyna. Oznajmił, że jako Towarzystwo deklarują swoją pomoc. Co
więcej dodał, że brakuje modelu projektu herbu nad którym można by było dyskutować.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że na wcześniejszych spotkaniach, osoby wnosiły uwagi.
Uwzględniono te,  które  zostały zgłoszone przy projekcie  nowego herbu.  Pani  Spychalska
dodała,  że nie chcą nowego herbu, tylko jego poprawy.  Ponadto uznała,  że nie wyobraża
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sobie by powstał inny herb. Dodała, że pan Gołdyn szczegółowo wyjaśnił na czym polega
heraldyka oraz jakie barwy się stosuje. 
Przewodniczący poprosił o zakończenie dyskusji oraz o zapoznanie się z materiałami pana
Grzegorka. 
Radny Dariusz Grodziński  poprosił  by Kancelaria  Rady Miejskiej  zapewniła  dostarczenie
drogą mailową materiałów pana Grzegorka. 
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015.
Radny Sławomir Chrzanowski zauważył, że nie udało się odwiedzić wszystkich jednostek.
Pani Przewodnicząca dodała, iż Komisja nie odwiedziła Komendy Miejskiej Policji.  
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.
Głosowanie:  8 osób za (8 obecnych).
Ad.7. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2016.
Plan pracy został omówiony przez Przewodniczącą Komisji. Radny Sławomir Chrzanowski
dodał, że jeżeli pojawi się ważny temat, zostanie dopuszczona możliwość wprowadzenia go.
Przewodnicząca  dodała,  że  do  standardowego  planu  pracy  został  wprowadzony  punkt
dotyczący wizyty Ochotniczej Straży Pożarnej. Radny Dariusz Grodziński zaproponował by
odwiedzić wszystkie jednostki Ochotniczej  Straży Pożarnej na przestrzeni tego roku. Pani
Spychalska oznajmiła,  iż  do planu pracy został  wpisany punkt  „Opracowanie,  omówienie
i przygotowanie statutów i ordynacji wyborczych jednostek pomocniczych miasta Kalisza”.
Radny  Dariusz  Grodziński  zaproponował  by  zorganizować  jedno  posiedzenie
w  Wojewódzkim  Ośrodku  Ruchu  Drogowego  jako  jeden  z  elementów  poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. 
Radny Stanisław Paraczyński zaproponował by zaprosić na jedno z posiedzeń architekta lub
konserwatora  zabytków w sprawie  terenów Zawodzia.  Przewodnicząca  Komisji  wysunęła
propozycję,  by  temat  ten  omówić  wspólnie  z  Komisją  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  lub
z Komisją Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej.
Radny Edward Prus wspomniał o „rządówce” w Szczypiornie. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.8. Korespondencja:
  pismo  mieszkanki  miasta  Kalisza  ws.  udzielenia  zgody  na  wystąpienie  podczas
posiedzenia Komisji;
Głos w tym punkcie zabrała pani  █████████████*, która zwróciła się do radnych
o pomoc. Poinformowała, iż schronisko jest wyposażone w dwa wybiegi, geriatrię oraz boks
eksperymentalny,  podesty  dla  psów,  które  zostały  zrobione  za  pieniądze  uzyskane  przez
wolontariuszy.  Dodała,  że  wolontariusze  są  odsuwani  od  schroniska,  od  momentu  kiedy
przejęło je miasto. Oznajmiła, że chcą pomagać w schronisku, tak jak robili to dotychczas.
Regulamin, który powstał i pod którym podpisał się Prezydent Miasta ogranicza wolontariat.
Petycja,  którą  stworzyli  zostanie  przekazana  Radzie  Miasta  do  Przewodniczącego.  Pani
███████████*poprosiła  o wyznaczenie koordynatora wolontariuszy.  W ich imieniu
chce  by  schronisko  podpisywało  umowy  adopcyjne  z  fundacjami  i  organizacjami  pro-
zwierzęcymi.  Dzięki  temu  schronisko  oszczędza  pieniądze.  Obecnie  miasto  nie  chce
podpisywać umów  z organizacjami, zmusza by niektóre z nich podpisywały umowy na osoby
prywatne,  co  jest  fałszerstwem.  Ponadto  chcą  by  były  podpisywane  umowy  na  domy
tymczasowe, co zawsze funkcjonowało w schronisku. Dom tymczasowy to prywatna osoba,
która  chce  zabrać  do  domu  zwierzaka  na  określony  czas.  Wielokrotnie  zwierzę  z  domu
tymczasowego nie wraca. Ponadto jest to korzystne finansowo dla miasta. Chcą by eutanazja
odbywała  się  także  za  poinformowaniem  wolontariuszy,  czyli  opiekunów  zwierząt  w
schronisku.  Pani  ███████████* dodała,  iż  pragną  aby  była  możliwość  leczenia
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zwierzaka  u innego lekarza niż  lekarz schroniskowy.  Dotychczas  zgłaszano kierownikowi
chęć  zabrania  podopiecznego  do  innego  lekarza  np.  na  specjalistyczną  diagnostykę.  Pani
███████████*oznajmiła,  że  chcą  by  w  schronisku  przekazywane  były  wszelkie
wyniki badań. Ponadto jako wolontariusze chcą być informowani o stanie zdrowia psów. Co
więcej  pragną  by  wrócił  wolontariat  osób  niepełnoletnich  za  zgodną  rodziców  oraz  by
społecznicy mogli uczestniczyć w adopcjach. Chcą by wolontariusz miał prawo do tego, co
kiedyś było standardem, by mogli m.in. dokładać słomę, umyć miski oraz sprzątać w boksie.
Ponadto pragną by w weekendy były możliwe adopcje. Obecnie w regulaminie jest limit dla
wolontariuszy.  Chcą by zwierzęta dostawały jeden ciepły posiłek dziennie.  Dodatkowo by
wolontariusze mieli  możliwość wejścia  do schroniska w godzinach pracy funkcjonowania
placówki. Obecnie dla wolontariuszy wyznaczone są ścisłe godziny od 12 do 16, w których
ludzie  znajdują  się  w  pracy.  Pani  ███████████*dodała,  że  jest  terapeutą  psów  i
złożyła  swoją  ofertę  Prezydentowi  Kościelnemu  oraz  radnym  na  półki  w  ratuszu.
Zaproponowała 5 godzinną pracę z psami codziennie, jednak w godzinach odpowiednich dla
niej.  Wolontariusze  na  terenie  schroniska  to  więcej  adopcji.  Pani  █████████*
oznajmiła, iż chcą zmiany regulaminu. Dodała,  że zwrócili  się z tą sprawą do Prezydenta
Sapińskiego oraz Wiceprezydenta Kościelnego. Na początku stycznia były rozmowy z prośbą
by wyznaczono miesiąc czasu na wspólne dopracowanie regulaminu do potrzeb kierownika,
Prezydenta oraz wolontariatu - do czego nie doszło. 
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż sprawa zostanie przekazana do Prezydenta.
Radny Adam Koszada stwierdził, iż w budżecie są przeznaczone pieniądze dla schroniska.
Nie zgodził  się z wolontariatem osób niepełnoletnich.  Oznajmił,  iż „wszystko jest  dobrze,
dopóki nic się nie stanie”. Jest to duża odpowiedzialność, gdyż sprawa może zakończyć się
w sądzie. Radny zgodził się z panią ███████████* w kwestii, iż wolontariat polega na
tym, że przychodzi się wtedy kiedy ma się czas - godziny powinny być „luźne”. Ponadto
radny  zwrócił  uwagę,  by  robić  kserokopię  dokumentacji  medycznej  w  przypadku,  gdy
zwierzak będzie zabierany do innego lekarza. Co więcej poruszył kwestię eutanazji, zapytał
czy były przypadki, iż zwierzę następnego dnia było usypiane.  
Pani  ███████████*odpowiedziała, że nie mają informacji ile zwierząt skonałoby i z
jakich powodów od 1 stycznia. Oznajmiła, iż żaden wolontariusz nie zgłosił by któregoś z
jego  podopiecznych  brakowało.  Dodała,  że  rozumie  eutanazję  z  powodów  zdrowotnych.
Wcześniej zdarzały się przypadki eutanazji z powodu agresji. Oznajmiła, że chciałaby mieć
możliwość popracowania ze zwierzęciem i przekonania się czy zasługuje on na eutanazję. 
Radny  Koszada  zapytał  czy  domy  tymczasowe  są  dobre  dla  zwierząt.  Pani
██████████* oznajmiła, że zdarzały się przypadki, że zwierzęta wracały. Dodała, że w
domu  tymczasowym zwierzę  ma  lepszą  opiekę.  Radny  Koszada  dopytał  jaka  jest  wtedy
reakcja zwierząt. Pani  ███████████*odpowiedziała,  że jest to trauma, lecz czasem
walczą  o  życie  i  wtedy  kondycja  psychiczna  jest  na  drugim  miejscu.  Dodała,  że  jako
wolontariusze nie mieli wpływu na wiele rzeczy. Kierownik brał dokumentację i nie wiadomo
co dalej z nią robił. 
Radny  Dariusz  Grodziński  oznajmił,  że  nie  rozumie  istoty  komercjalizacji  schroniska.
Komercjalizacja podrażnia i usztywnia funkcjonowanie. Poprosił o udzielenie wsparcia dla
pani  ██████████*.  Przewodnicząca  Komisji  potwierdziła,  że  sprawa  zostanie
przekazana. Dodała, że kwestię związaną z osobami niepełnoletnimi można rozwiązać. 
Pani ████████████* – wolontariuszka, poinformowała o akcjach społeczników m.in.
o zdobyciu karmy dla zwierząt w grudniu, o wygranych konkursach. Dodała, że chcą być
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odbierani  jako  dorośli,  poważni  ludzie,  z  którymi  prowadzi  się  dialog.  Ponadto  walczą
o zmiany w regulaminie, które są nie do przyjęcia. 
Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  konieczne  jest  spotkanie  trójstronne  między
Prezydentem, kierownikiem a wolontariuszami. Dodała, że chce by wolontariusze pracowali
na określonych zasadach, wypracowanych wspólnie z kierownikiem. Ma to być współpraca,
a nie rywalizacja. 
Radny Roman  Piotrowski  potwierdził,  że  należy  spotkać  się  z  kierownikiem schroniska.
Dodał, że lekarz ma obowiązek wstrzymania dokumentacji leczenia od 3-5 lat. Ponadto na
skierowanie  badań  pomocniczych  powinien  decydować  lekarz  prowadzący.  Pani
███████████* oznajmiła,  że  lekarz  schroniskowy  nie  uznaje  zabierać  psa  do
Wrocławia  na  badania.  Radny  Piotrowski  oznajmił,  że  nie  widzi  potrzeby  tak  częstych
wyjazdów  do  Wrocławia.  Pani  ██████████*wyjaśniła,  że  były  one  sporadyczne.
Radny Piotrowski oznajmił, że takie kierowania z listem przewodnim powinien wydać lekarz
opiekujący się danym zwierzęciem, który zna historię choroby. Jeżeli taki pacjent trafi bez
historii choroby, możliwość postawienia diagnozy przez danego lekarza jest ograniczona. 
Pani  ███████████*wspomniała, że współpracuje ze schroniskami w całej Polsce.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, że jest to problem proceduralny. Dodała, że będą prosić
o jak najszybsze spotkanie trójstronne. 
Radny  Koszada  zapytał  o  godziny  otwarcia  schroniska.  Pani  ██████████*
odpowiedziała, że schronisko jest otwarte w godzinach od 7 do 18 w okresie zimowym, a od
7 do 20 w okresie letnim. 
Radny Stanisław Paraczyński stwierdził, że warto opiekować się zwierzętami. 
Radny Koszada przychylił się, że jest to problem proceduralny. Jest to kwestia porozumienia.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż należy dopracować regulamin. 
Radny Dariusz Grodziński wtrącił, że nie jest to kwestia procedur.
Radna Spychalska dodała, że nie można wypowiadać się jednostronnie, gdyż na posiedzeniu
nie jest obecny kierownik schroniska. Oznajmiła, iż będą dążyć do rozmów. 
 pismo Rady Osiedla Tyniec ws. wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla;
Pismo przyjęte do wiadomości. 
 pismo wojewody wielkopolskiego ws. skargi mieszkańca miasta Kalisza;
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż skargą zajmie się Komisja Rewizyjna. 
 mail mieszkańca miasta Kalisza ws. ochrony zabytków;
Przewodnicząca  Komisji  oznajmiła,  iż  pan   ██████████*przesłał  zdjęcie  zrobione
przez pana ███████████* dotyczące zabytku kaliskiego na cmentarzu. 
Pani Wierzejska oznajmiła, że została udzielona odpowiedź przez Prezydenta Miasta dla  pana
█████████* i pana ██████████*. Dodała, że sprawą zajął się Wydział Kultury i
Sztuki, Sportu i Turystyki.
 uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  opinii  o  prawidłowości
planowanej kwoty długu Miasta Kalisza oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
2016 r. przez Miasto Kalisz;
Pismo przyjęte do wiadomości. 
 skarga mieszkańca miasta na działania Przewodniczącego Rady Osiedla Tyniec.
Przewodnicząca Komisji  poinformowała,  że skarga jest  w trybie wyborczym.  Na przyszłe
posiedzenie Komisji będzie przygotowana uchwała. Przewodnicząca Komisji poinformowała,
iż pan █████████████*został odwołany z funkcji Sekretarza Rady Osiedla. Z treści
wynika, że jest to protest wyborczy.
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Radny  Dariusz  Grodziński  zauważył,  że  pan  █████████████* zrezygnował
z  członkowska  Rady  Osiedla  Tyniec.  Zapytał  o  powód.  Przewodnicząca  Spychalska
oznajmiła, że nie zna powodów. 
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Koszada poinformował panią █████████████*, iż na Sesji Rady Miejskiej to
Przewodniczący udziela głosu. 
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie  dziękując
radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:
Natalia Janczak
           /-/
  2.02.2016 r. 
 

     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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