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Protokół  nr 13/2015 

 

Z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego  

Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 6 lipca 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 powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych. 

4. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przeniesienia Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 do obiektu przy ul. Handlowej 

30. 

6.  Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę warunków umowy o pracę 

z radnym Pawłem Gołębiakiem. 

7.   Zatwierdzenie ważności wyborów w kolejnej radzie osiedla. 

8.   Korespondencja. 

   - powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum 

gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. 

9.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia 
Przewodnicząca Magdalena Spychalska otworzyła posiedzenie komisji witając radnych i 

przybyłych gości. 

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad: 11 osób za (11 obecnych).   

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 

na ławników do sądów powszechnych. 

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Wobec tego, iż jego 

skład wszystkim był już wcześniej znany (Sławomir Chrzanowski, Grzegorz 

Chwiałkowski, Paweł Gołębiak, Tomasz Grochowski, Stanisław Paraczyński, Edward 

Prus, Tadeusz Skarżyński, Magdalena Spychalska), przewodnicząca komisji 

zaproponowała przegłosowanie projektu uchwały. Radni byli jednomyślni: 11 osób za 

(11 obecnych).  



Jednocześnie przewodnicząca komisji Magdalena Spychalska zaproponowała, by w 

przerwie czwartkowej sesji Rady Miejskiej lub tuż po niej członkowie zespołu spotkali 

się na krótko w celu wyłonienia przewodniczącego.       

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. 

Przewodnicząca Magdalena Spychalska zaznaczyła, że przedłożony projekt dotyczy 

wszystkich zgłoszonych kandydatów na ławników, a informacja która napłynie w tej 

sprawie od Komendanta Wojewódzkiego Policji będzie bardzo pomocna w dalszych 

pracach Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie: 

11 osób za (11 obecnych).  
 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przeniesienia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 do obiektu przy ul. 

Handlowej 30. 

Radny Dariusz Grodziński zapytał czy przeniesienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nie spowoduje regresu i konieczności zwrotu dotacji celowej w 

wysokości  4 milionów zł z Kancelarii Rady Ministrów, jaką Miasto otrzymało na 

wcześniejszą „przeprowadzkę” placówki i zarazem jaki to będzie miało dalszy wpływ na 

trwający proces negocjacyjny z Gminą Żydowską, a dotyczący terenów przy ul. 

Handlowej. Jak podkreślił radny Grodziński założenie jest takie, by tereny zielone zostały 

orzeczone Gminie, natomiast Miasto zachowałoby obiekty szkolne. Gdyby ziścił się taki 

scenariusz, jak w momencie przeniesienia podopiecznych ośrodka z ul Kordeckiego na 

ul. Handlową wyglądać będą chociażby lekcje wychowania fizycznego, skoro nie ma tam 

żadnego boiska? Czy zaś rezygnując z procesu negocjacyjnego będziemy mieli 

jakikolwiek wpływ na zagospodarowanie tego terenu? Jest wiec kilka pytań, które 

powinny być przeanalizowane nim przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały – 

zaznaczył radny Grodziński.     

Przewodnicząca Magdalena Spychalska zgodziła się z tym stwierdzeniem podkreślając 

jednocześnie, że projekt dotyczy na razie wyrażenia woli, nie jest to jeszcze akt 

przeniesienia, a jedynie potwierdzenie, że radni mają taką wolę. Dodała też, że z 

posiadanej przez nią wiedzy wynika, iż budynek przy ul. Kordeckiego jest w bardzo  

złym stanie technicznym. Radny Adam Koszada dodał z kolei, że jednym z elementów 

negocjacji z Gminą Żydowską ma być właśnie przeniesienie dzieci do szkoły przy  

Handlowej, pokazanie jakim celom mają służyć znajdujące się tam obiekty.    

Z kolei radny Zbigniew Włodarek zaznaczył, że skoro prezydent wsłuchuje się w to, co 

na dany temat mówi się „w  mieście” to powinien na to reagować, a mieszkańcy Kalisza 

niejednokrotnie stawiali opór co do zwrotu tych terenów i takie samo zdanie mają 

obecnie. Można było, nie spiesząc się, aczkolwiek konsekwentnie w działaniach, ten temat 

rozwiązywać. Tymczasem cały czas, a w ostatnich latach z dość dużym przyspieszeniem, 

sprawa ta toczyła się niezgodnie z opinią kaliszan. A to przecież kaliszanie nas wybrali i 

musimy szanować to, co mówią – mówił radny Włodarek   

Odpowiadając na obawy radnego Dariusza Grodzińskiego związane z brakiem przy ul. 

Handlowej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, braku sali gimnastycznej jak i 

jakichkolwiek boisk zewnętrznych, przewodnicząca Magdalena Spychalska podkreśliła,   

że w okolicy szkoły znajdują się inne placówki posiadające takie obiekty, z których   

uczniowie  ośrodka mogliby  korzystać. Ważniejszą sprawą do rozwiązania są w tej 

chwili warunki socjalno-bytowe, w których dzieci na co dzień funkcjonują. Kwestia 

dotacji – jej zwrotu czy też nie – aczkolwiek także istotna -  nie powinna nam przysłaniać 

nadrzędnego celu jakim jest bezpieczeństwo i wygoda dzieci. 

Radny Dariusz Witoń także podkreślił, że najważniejszy powinien być interes kaliskich 

dzieci. Dodał też, że gdyby wcześniej – starając się o dotację na remont ośrodka przy ul. 



Kordeckiego – przemyślano lepiej temat, to można było wybudować zwiększając nieco 

koszty, całkiem nową szkołę z podjazdami i windami dla dzieci niepełnosprawnych, która 

mogłaby służyć podopiecznym kilku kaliskich placówek.  

Radny Eskan Darwich, wyrażając swoją aprobatę dla pomysłu przeniesienia ośrodka z ul. 

Kordeckiego na Handlową poparł zarazem sugestię poddawaną przez innych radnych, by 

upewnić się, że na wypadek przeprowadzenia takiej operacji Miasto  nie straci otrzymanej 

wcześniej rządowej dotacji. Przewodnicząca  Magdalena Spychalska zapewniła, że 

przekaże pytanie Skarbnik Miasta Irenie Sawickiej, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 

jutrzejszej sesji.               

Radny Martin Zmuda dodał, że temat ten – również od strony finansowej – był już 

analizowany na komisji edukacji i komisji rozwoju, w których uczestniczyła pani 

Skarbnik, a ponadto jak podkreślił, gdyby istniało zagrożenie zwrotu dotacji, to pani 

Skarbnik na pewno „wychwyciłaby” tę kwestię. Poza tym koszt remontu obiektu przy 

Kordeckiego jest tak duży, że bardziej opłaci się Miastu przenieść szkołę.  

Na tym dyskusję zakończono przechodząc do glosowania nad projektem uchwały: 12 

osób za (12 obecnych). 
 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę warunków umowy 

o pracę z radnym Pawłem Gołębiakiem. 
Zabierając głos w dyskusji nad omawianym projektem uchwały radny Dariusz Witoń 

podkreślił: Ja oczywiście zgadzam się z tą uchwałą, tylko nie chciałbym być teraz w 

gronie niektórych naszych kolegów, którzy ciekawe jak się teraz zachowają. Bo my 

zawsze w podobnych sytuacjach reprezentowaliśmy interes radnego. Wiemy ile radny 

musi się zwalniać, ile to jest dla niego problemów, żeby w pełni uczestniczyć w pracy 

Rady. Jeśli z tego tytułu ma on być u swojego pracodawcy w jakiś sposób gorzej 

postrzegany, to musimy w takich sytuacjach reagować, bronić swojego przedstawiciela.  

Odnosząc się do tej wypowiedzi radny Martin Zmuda podkreślił, że zgadza się z nią, ale 

też dodał: Pamiętam, jak chyba dwa lata temu podczas sesji padło takie zdanie, że jeżeli 

pracodawca uważa, że należy swojego pracownika zwolnić, czy zredukować etat, to nie 

wolno mu w tym przeszkadzać. Dlatego ja się wstrzymam od głosu i pozwolę radnym 

opozycji w tek sprawie zdecydować.  

Radny Eskan Darwich: Pracuję w firmie prywatnej. W momencie kiedy mnie zatrudniano, 

15 lat temu nikt nie wiedział, że będę radnym. Teraz kiedy przychodzę na komisje, na 

sesję, siłą rzeczy nie ma mnie w pracy. A jeśli nie ma mnie w pracy, oznacza to, że części 

swoich obowiązków nie wykonuję. Pracodawca ma prawo do tego, żeby obniżyć mi 

pensję, zmienić zasady zatrudnienia itd. I nie chodzi tu tylko o sprawę radnego 

Gołębiaka, czy kogokolwiek innego. Uważam po prostu, że każda instytucja, czy 

pracodawca, ma prawo do oceny swoich pracowników i obrona kogokolwiek w ciemno 

jest bezzasadna. Trzeba pochylić się nad każdym wnioskiem i zobaczyć jakie są  

argumentacje.  

Przewodnicząca Magdalena Spychalska: Ja akurat nie zgodziłabym się ze zdaniem 

radnego Eskana Darwicha, dlatego, że ktoś te funkcje w mieście musi pełnić i jest to też 

swego rodzaju kunszt pogodzenia tego z pracą zawodową. Wiadomo przecież, że nikt dla 

mandatu radnego nie rezygnuje z pracy zawodowej, która jest podstawowym sposobem 

zarobkowania i dojścia do emerytury. Radnym się bywa, a nie jest. Natomiast ktoś te 

obowiązki na rzecz mieszkańców musi wykonywać. Każdy też wie, że praca radnego jest 

bardzo absorbująca, jest bardzo trudna. 

Radny Adam Koszada: Oczywiście, pracodawca ma prawo obniżyć pensję, ale 

pamiętajmy, że dieta radnego nie jest wynagrodzeniem, a jedynie ekwiwalentem za 

utraconego wynagrodzenie, kiedy nie ma nas w pracy.  

 



Radny Tadeusz Skarżyński: Według mnie, wiadomo, jeżeli taka uchwała związana z 

wyrażeniem woli dotyczącej ograniczenia wymiaru pracy itd., nie jest przedmiotem 

jakiejś politycznej gry, przedmiotem jakiejś politycznej zemsty, a jest przedmiotem dobrej 

woli Rady, to powinniśmy głosować tak, żeby to miejsce pracy ochronić.  

Radny Tomasz Grochowski: W zasadzie Rada nie powinna wyrazić zgody tylko w jednym 

przypadku, gdy pracodawca zwalnia daną osobę, bo stwierdzi, że jednak sprawowanie 

przez nią mandatu radnego przeszkadza mu w wykonywaniu obowiązków. 

Radna Kamila Majewska: Ja przez to przechodziłam i chyba jako jedyna tutaj osoba  

wiem, jak można się w takiej chwili czuć. Właściwie do ostatniego momentu nie 

wiedziałam, czy w stosunku do mojej osoby będzie wykonany wyrok czy nie. Na 5 minut 

przed sesją odbyła się komisja prawa, która była swego rodzaju egzekucją. Kiedy 

weszłam na posiedzenie radny Chrzanowski wypowiadał publicznie, do radia słowa, 

których nigdy bym nie chciała słyszeć. Wyszłam też w trakcie sesji, żeby nie słyszeć tego 

jak co mówiła na mój temat radna Adela Przybył. Zapewniam, że nikt z Państwa nie 

chciałby czegoś takiego przeżyć. Uważam, że w takiej sytuacji nasza dyskusja jest po 

prostu nie na miejscu. Mamy projekt uchwały, więc go zwyczajnie poddajmy głosowaniu i 

tyle.     

Przewodnicząca komisji zaproponowała przejść do głosowaniu nad projektem uchwały: 

11 osób za,  1 wstrzymała się (12 obecnych).   
 

Ad. 7. Zatwierdzenie ważności wyborów w kolejnej radzie osiedla. 

Jak wyjaśniła pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelniczka Kancelarii Rady Miejskiej, w 

14-dniowym terminie od dnia poszczególnych wyborów, nie wpłynęły żadne protesty 

wobec powyższego, zgodnie z naszą uchwałą, komisja prawa powinna stwierdzić 

ważność wyborów. W Radzie Osiedla Ogrody przewodniczącą została wybrana pani 

Lidia Krzywoźniak, natomiast przewodniczącym zarządu został pan Mieczysław 

Małecki. W Osiedlu Tyniec przewodniczącym został pan Piotr Cieślak, a zastępcą pani 

Agnieszka Fiechowska. Kancelaria Rady Miejskiej przeanalizowała całą dokumentację 

dotyczącą przeprowadzenia wyborów i nie znalazła żadnych nieprawidłowości. 

Radny Stanisław Paraczyński zapytał czy już zakończyły się wybory do wszystkich rad? 

Naczelnik Katarzyna Wawrzyniak poinformowała, że to dopiero półmetek. Jeszcze w 

około 10 radach nie udało się przeprowadzić wyborów ani w I ani  w II terminie, tak więc 

prawdopodobnie na połowę września wyznaczony zostanie III. Natomiast ogólnie wyboru 

trwają do 2 grudnia. W wakacje odbędą się m. in. w Piwonicach, a 2 grudnia na Widoku.  

W głosowaniu  jednogłośnie zatwierdzono ważność wyborów: 12 osób za (12 obecnych).  

 

Ad. 8. Korespondencja. 
W punkcie dotyczącym korespondencji przewodnicząca komisji zaznaczyła, że radni 

otrzymali wcześniej pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych z prośbą o rozważne 

wybieranie ławników, które jak podkreśliła kierowane jest w szczególności do członków  

zespołu, który będzie opiniował kandydatury na ławników.    

Drugie pismo dotyczy natomiast inicjatywy Pana Jacka Jezierskiego zwołania referendum 

w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Na razie jak podkreśliła Magdalena Spychalska, 

komisja przyjmuje je do wiadomości, natomiast jeśli będzie coś więcej wiadomo na ten 

temat to na pewno do niego wróci. Pani Katarzyna Wawrzyniak dodała, że na razie 

wnioskodawca został poproszony o uzupełnienie pełnomocnictw, zgody osób które 

składający wniosek miałby reprezentować.         

Radny Stanisław Paraczyński: Proszę państwa, ponieważ jest to dosyć ważna sprawa, 

proponowałbym, żeby skontaktować się z miastami, które zlikwidowały Straż Miejską  i 

poprosić o jakąś informację na ten temat, czy było to dobre czy złe posunięcie, w jaki 

sposób wpłynęło to na funkcjonowanie miasta. 



Przewodnicząca komisji zasugerowała by na tym etapie jeszcze trochę poczekać. – Myślę, 

że sprawy poszły w dobrym kierunku. Zarówno Pan Jezierski, jak i Straż Miejska zaczęli 

ze sobą rozmawiać, że dojdą do jakiegoś porozumienia. Pewne nieporozumienia wynikają 

często z niezrozumienia sprawy, nieznajomości materii na której pracuje Straż Miejska, 

ale myślę że jak obie strony zaczną ze sobą rozmawiać to jakiś kompromis zostanie 

osiągnięty i nasza dalsza dyskusja nad likwidacją tej jednostki nie będzie potrzebna.              

Radny Adam Koszada zapytał jaka kwota jest przeznaczana rocznie na utrzymanie Straży 

Miejskiej? Przewodnicząca Magdalena Spychalska odpowiedziała, że są to ok. 3 mln zł.   

Radny Dariusz Grodziński – W treści zarzutów jest to, że Straż Miejska nie zajmuje się 

kwestią nieprawidłowego parkowania. Polityka ustalona wspólnie z komendantem była 

taka, żeby nie dublować kompetencji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 

Policji w Kaliszu. Tymczasem wiemy, że sprawy związane z parkowaniem irytują bardzo 

mieszkańców i obniżają wizerunek takiej jednostki jaką jest SMK. Założenia były jednak  

takie, żeby zajmowała się ona tym wszystkim, czym nie zajmuje się Policja, a więc  

porządkiem rozumianym jako czystość: sprzątanie po psach, nielegalne wylewanie 

nieczystości do cieków wodnych, czy nielegalne wysypiska śmieci w różnych częściach 

miasta.        

Radny Tadeusz Skarżyński: Jeżeli, jak mówi radny Grodzński, taki był kierunek 

działania, to może trzeba go po prostu społecznie bardziej naświetlić, co też pomoże w 

rozwiązaniu problemu.  

Radna Magdalena Spychalska: Myślę, że to, co robi Straż Miejska jest dobre, bo nie 

„mandatuje”, a cały czas edukuje i upomina, z czym nie do końca zgadza się Pan 

Jezierski. Natomiast ja wychodzę z założenia, że zawsze lepsza jest profilaktyka niż 

leczenie. Jeżeli ktoś zostanie raz czy dwa razy upomniany, to myślę, że trzeci raz już sam 

będzie się wstydził tego, że źle parkuje. Tak więc starajmy się w miarę możliwości  

edukować. Owszem możemy karać wszystkich i za wszystko, możemy stać się miastem 

policyjnym, w którym od wjazdu do wyjazdu będą stały tabuny policjantów, straży 

miejskiej, straży granicznej i wszystkich innych służb, których mamy wiele i natychmiast 

przyda się obwodnica, żeby tylko do Kalisza nie wjechać, bo grozi to zarwaniem portfela. 

A chcemy przecież, żeby Kalisz był odwiedzany, był przyjazny, żeby działo się tutaj wiele 

rzeczy. Widzimy, że Straż Miejska reaguje w tych sytuacjach, kiedy powinna reagować, 

natomiast domaganie się mandatowania za każde najdrobniejsze przewinienie, gdzie jest 

niska szkodliwość czynu nie jest dobrym rozwiązaniem.   

Radny Stanisław Paraczyński dodał z kolei, że z chwilą likwidacji Straży Miejskiej, 

pojawi się problem dla miasta, ponieważ jest tam zatrudnionych ponad 50 osób. Na co 

radny Eskan Darwich odpowiedział, że to akurat nie jest dobry argument, bowiem nie 

można utrzymywać instytucji tylko po to, żeby zapewnić komuś miejsca pracy.  

Na tym dyskusję zakończono.   

 

Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Nie wpłynęły żadne wolne wnioski. 

 

Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

dziękując za udział oraz dyskusję. 
 

                                 

                                  

                            Przewodnicząca  

                                 Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego   
                               Rady Miejskiej Kalisza 

                             /.../ 

                                 Magdalena Spychalska 



 

  

 

 

 

 

 

 


