
KRM.0012.0021.2017
D2017.03.00255

Protokół Nr 0012.3.39.2017
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 14 lutego 2017 roku 
*************************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2018.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie:  połączenia  jednostek  budżetowych  Miasta  Kalisza  –

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej
w Kaliszu.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. Ciąg dalszy prac związanych z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego

ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów  i  urządzeń  użyteczności
publicznej (zgłaszanie przez radnych propozycji nowych nazw dla zmienianych ulic
wraz z uzasadnieniem).

7. Korespondencja:
- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej WA.0951/223/Ka/2017 z dn. 26.01.2017 r.
ws opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kalisz deficytu budżetu na 2017 r.,
- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej WA.0951/223/Ka/2017 z dn. 26.01.2017 r.
ws opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza, 
- pismo Kaliskiego Klubu Gazety Polskiej ws propozycji zmiany nazwy ulicy,
- pismo radnego E. Prusa dot. propozycji zmiany nazwy ulicy,
- odp. na pismo dot. osuszania murów sali gimnastycznej oraz części budynku Szkoły
Podstawowej nr 1,
- rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Zagorzynek,
- wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla Rogatka.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

+  Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na
2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 
 ***************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji, pani Magdalena Spychalska witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3. Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2018.
Głos  zabrała  pani  Skarbnik  Irena  Sawicka,  która  oznajmiła,  iż  fundusz  sołecki  ma  duże
znaczenie w gminach wiejskich, gdyż podstawą do liczenia funduszu jest ilość mieszkańców,
którzy są na terenie gminy. Pani Skarbnik przedstawiła kwoty funduszu sołeckiego w 2011 roku
oraz jego założenia. Dodała, że ustawa określa, że może być tworzony fundusz sołecki, ale nie
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musi. Jeżeli gmina, radni podejmą decyzję, że nie będą wyodrębniać funduszu, to musi być
przyjęta uchwała. 
Pan  Krzysztof  Gałka,  p.o.  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  przedstawił
zdania, które zostały wykonane w ubiegłym roku z podziałem na poszczególne sołectwa.
Sołtysi Sołectwa Dobrzec, Sołectwa Sulisławice Kolonia i Sołectwa Sulisławice nie wyrazili
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Pani Karolina Sadowska, Sołtys Sołectwa Sulisławice oznajmiła,  iż prawdopodobnie w tym
roku  fundusz  sołecki  nie  będzie  wiązał  się  z  MZDiK.  Dodała,  że  chcieliby  nawiązać
współpracę z Wydziałem Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
Naczelnik Kancelarii  Rady Miejskiej,  pani  Katarzyna Wawrzyniak oznajmiła,  iż  Kancelaria
Rady Miejskiej w tracie obrad przygotuje stosowny projekt uchwały, aby Komisja nie musiała
być zwoływana jeszcze raz przed sesją. 
Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż gdy projekt uchwały będzie gotowy, nastąpi rozszerzenie
porządku obrad. 
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie:  połączenia  jednostek  budżetowych  Miasta  Kalisza-
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kaliszu i  Centrum Interwencji  Kryzysowej
w Kaliszu. 
Pani  Eugenia  Jahura,  kierownik  MOPS  oznajmiła,  iż  5  września  2016  roku  została
opublikowana zmiana  ustawy o wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy zastępczej,  ustawy o
pomocy  społecznej oraz ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, która określiła w
jaki sposób mogą  łączyć się jednostki pomocy społecznej. Centrum Interwencji Kryzysowej
wchodzi w struktury   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, byłby on kolejnym działem
MOPS.
Radny Darwich zapytał czy w wyniku połączenia będą oszczędności dla tych dwóch jednostek. 
Pani Jahura odpowiedziała, że nie przewiduje oszczędności.
Radny Grodziński zapytał o cel połączenia obu jednostek.
Pani Karolina Pawliczak, wiceprezydent miasta oznajmiła, iż na pewno będzie jedna struktura, 
uporządkowanie organizacyjne. CIK dociera do tych samych środowisk, którymi zajmuje się 
MOPS. Likwidowane jest stanowisko kierownika CIK, głównego księgowego. Funkcjonalnie 
mieszczą się one w tych samych budynkach. 
Na  pytanie  radnego  Grodzińskiego  czy  CIK  dotyczy  także  pogorzelców  i  sytuacji  
nadzwyczajnych, pani Jahura odpowiedziała twierdząco. Pani Pawliczak oznajmiła, iż tym  
osobom przyznawane są świadczenia. 
Radna Spychalska dodała, że dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji jest to ułatwienie,
gdyż nie muszą odwiedzać dwóch jednostek. 
Wiceprezydent uznała, że dobrze, iż ministerstwo zauważyło tą tendencję. 
Radny Darwich dopytał czy nastąpią oszczędności w budżecie dla miasta i  czy połączenie
jednostek jest wynikiem kryzysu jaki był w CIK.
Pani Pawliczak dodała, że był to jeden z aspektów. 
Na pytanie radnego Darwicha czy ktoś z pracowników straci pracę, pani Jahura odpowiedziała
przecząco. Dodała, że już są kłopoty z pozyskaniem pracowników socjalnych do CIK.
Pani Pawliczak oznajmiła, iż spróbuje przygotować „oszczędności” - to co uda się uzyskać,
jeśli chodzi o stanowisko kierownika, zastępcy i głównego księgowego. 
Pani Jahura dodała, że pracownicy CIK mieli do stycznia wynagrodzenie poniżej 2 tys. zł.
Dodała, że nie ma oszczędności ekonomicznych tylko zmiany organizacyjne. 
Radna  Spychalska  zwróciła  uwagę,  aby  w  sytuacjach  kryzysowych  zabezpieczyć  jak
najszerszą pomoc, chociażby psychologów. Dodała, że dla radnych najważniejsze powinno być
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aby  mieszkańcom zapewnić  jak  najbardziej  dogodne  warunki  i  opiekę  w  najtrudniejszym
czasie. 
Radny Darwich uznał, że są to dwie różne rzeczy. 
Pani  Skarbnik  podkreśliła,  iż  CIK  ma  bardzo  mały  budżet  i  bardzo  mało  osób  jest  tam
zatrudnionych. Dodała, aby nie doszukiwać się oszczędności. 
Pan Sibiński, zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oznajmił,
iż przy CIK pracuje Zespół Interdyscyplinarny, który prowadzi procedurę Niebieskiej Karty.
W dużej  części  ze  strony  MOPS,  Zespół  ten  otrzymuje  wsparcie  i  wiele  grup,  które  są
powoływane to pracownicy MOPS. Od strony funkcjonalnej połączenie tych dwóch jednostek
powoduje uproszczenie tych działań. 
Radny Prus dodał, że nie zawsze można załatwić coś poprzez oszczędności i nieraz trzeba też
wydać.
Radny Piotrowski zapytał jaka była rotacja psychologów w poprzednich latach. 
Pani  Wiceprezydent  wyjaśniła,  że  sprawdzi  tą  informację,  ale  jej  zdaniem  rotacja  uległa
pogorszeniu. Zmienił się rynek pracy. Dodała, że działanie połączenia obu jednostek służyć
będzie uproszczeniu pewnych procedur, ułatwienie dla osób poszkodowanych. 
Radny Darwich  oznajmił,  że  jeżeli  w  wyniku  fuzji  dwie  jednostki  samorządowe,  zostaną
uzyskane oszczędności  po to  aby pomagać więcej  to  jest  dobry cel.  Jeżeli  łączy się  dwie
jednostki to musi być jakiś cel. 
Radny  Chrzanowski  zasugerował,  że  jeżeli  wynikną  jakieś  oszczędności  to  można  je
przeznaczyć na dołożenie do wynagrodzenia pracowników. Podał na przykładzie fuzji MZDiK,
że nie było to udane, ale ma nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej. 
Pani Pawliczak wspomniała o zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Służby Zdrowia.
Radny Piotrowski oznajmił, że rotacja psychologów musi się poprawić.
Radny Witoń oznajmił, że trzeba zdać sobie sprawę, że wszędzie jest problem z pracownikami.
Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).
Radna Spychalska poinformowała, iż wpłynął projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Poprosiła o rozszerzenie porządku obrad o ten projekt uchwały w pkt 5. Głosowanie: 6 osób za
(6 obecnych).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie
Kalisza na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 
Punkt omówiony w pkt 3.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). 
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Skarbnik omówiła wnioski dotyczące merytorycznie Komisji.
Radny Grodziński zainteresował się zadaniem -wykup gruntu pod regulację cieków wodnych
przy ul. Celtyckiej. 
Radny Witoń oznajmił, że od paru lat trwają tam wykupy, które mocno zostały przyblokowane.
Radny Grodziński wyraził zdziwienie co do wymiany auta dla prezydenta. 
Radny Darwich zapytał ile kamer będzie zakupionych dla schroniska dla zwierząt. 
Pani Skarbnik oznajmiła, że nie posiada takiej informacji.
Radny Darwich  dopytał  czy będzie  to  zgodne z  prawem,  gdyby monitoring  w schronisku
podłączyć do sieci internetowej, aby mieszkańcy mieli pogląd.
Pani  Spychalska  uznała,  że  takie  pytanie  należałoby  skierować  do  radców  prawnych
i informatyków.
Radny Chrzanowski dodał, że można z tego zrobić akcje społeczną.
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Radny Darwich zasugerował złożenie wniosku formalnego, aby sprawdzić czy podłączenie
monitoringu na obszarze schroniska dla bezdomnych zwierząt jest zgodne z prawem.
Radny Witoń stwierdził, że taki wniosek można złożyć tylko uznał, że lepiej jest zakupić nowe
budy lub Internet.
Pani Skarbnik uznała, że prawnie jest to niemożliwe.
Radny poprosił, aby sprawdzić tą informację, wobec powyższego wniosek nie został poddany
pod głosowanie. 
Radny  Skarżyński  oznajmił,  że  podglądanie  zwierząt  w  boksach  nie  jest  przyjemnym
widokiem.
Radna Spychalska uznała, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czemu ma to służyć. 
Radny Piotrowski zasugerował, aby tematem tym zająć się na posiedzeniu Komisji Środowiska
i Gospodarki Komunalnej.
Pani Spychalska oznajmiła, że można to sprawdzić pod względem prawnym.
Radny Prus wspomniał, iż wraz z radnym Darwichem byli zespole ds. schroniska i przeszedł
wszystkie boksy. Nie miał zastrzeżeń.
Radny Darwich oznajmił, że problem jest z wolontariuszami. 
Pani  Skarbnik  uznała,  iż  zamiast  stałego  podłączenia  do  Internetu  może  być  relacja  ze
schroniska.
Pani Spychalska zwróciła uwagę, iż dostęp do Internetu posiada młodzież i dzieci, a widok
schroniska nie należy do przyjemnych. 
Radny Darwich wycofał swój wniosek. 
Radny Piotrowski oznajmił, że w schronisku jest porządek, natomiast jest problem z trzema
wolontariuszami. 
Głosowanie projekt uchwały: 5 osób za, 3 osoby przeciw (8 osób za).
Ad.7.  Ciąg dalszy  prac związanych z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub
innego  ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów  i  urządzeń  użyteczności
publicznej (zgłaszanie przez radnych propozycji nowych nazw dla zmienianych ulic wraz
z uzasadnieniem).
Pan Marczak Naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Kartografii  Urzędu Miejskiego oznajmił,  iż  
zostały  uzupełnione  uzasadnienia  co  do  propozycji  nowych  nazw  ulic  z  poprzedniego  
posiedzenia Komisji. Dodał, że pani  █████████* zgłosiła kilka nowych propozycji do 
banku ulic. 
Przewodnicząca Komisji dodała, że wpłynęła propozycja Kaliskiego Klubu Gazety Polskiej.
Pan Marczak oznajmił, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi z IPN odnośnie ulicy
Bronisława Koszutskiego. W przypadku zaistnienia ulicy Jana Pawła II lub św. Jana Pawła II
pan Marczak oznajmił, że z formalnego punktu widzenia to może zaistnieć, jednak w innych
miasta przy istniejącym już placu św. Jana Pawła II nie ma ulic z tą nazwą. To samo dotyczy
nazwy  Bohaterów  Westerplatte,  które  zaistniało  w  Kaliszu  w  postaci  ronda  oraz  placu.
Odnośnie proponowanej nazwy Osiedla Piastowskiego to taka sytuacja istnieje w Poznaniu, są
to  stare  zaszłości,  od  tego  się  odchodzi  i  nadaje  się  nazwy.  Pani  Spychalska  dodała,  aby
zmienić  nazwę  ul.  Hanki  Sawickiej  na  Osiedle  Piastowskie  to  wedle  ustawy  należałoby
zmienić granicę jednostek pomocniczych i z ul.  Hanki Sawickiej wydzielić nową jednostkę
pomocniczą ograniczając zakres terytorialny dwóch pozostałych.
Radny  Witoń  zapytał  czy  praktykowana  jest  w  kraju  nazwa  ulicy  pochodząca  od  nazwy
miejscowości np. ulica Kaliska. Pan Marczak odpowiedział, że nie spotkał się z czymś takim.
Raczej nadaje się nazwy inne od nazw miejscowości. Dodał, że przygotowana jest odpowiedź
w  sprawie  interpelacji  radnego  Grodzińskiego  odnośnie  konsultacji  społecznych  nad
dekomunizacją ulic. Radna Spychalska wspomniała o powoływanym zespole ds. konsultacji,
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do którego nikt z radnych się nie zgłosił, gdzie można było wcześniej wystąpić o konsultacje.
Nad tym tematem dyskutowali radny Grodziński, przewodnicząca Komisji, radny Skarżyński,
radny Chrzanowski oraz Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. 
Radna Spychalska zauważyła,  że przy ul.  Hanki Sawickiej  „odrzucone są 3 proponowane  
nazwy ulicy  z  uwagi,  że  nie  ma  praktyki,  aby  nazwać  dwa  miejsca  tą  samą  nazwą.
Uznała,  że  w  to  miejsce  można  wpisać  propozycję   –  Danuty  Siedzikówny „Inki”  oraz  
gen.bryg. Stanisława Rostworowskiego, Brata Alberta. 
Pan Marczak wspomniał o propozycjach przedłożonych przez prezydenta Miasta Kalisza. 
Przewodnicząca Komisji podsumowała propozycje nazw ulic: ul. Marii Koszutskiej - Elwiry 
Fibier + propozycja Rady Osiedla, ul. Hanki Sawickiej - Danuty Siedzikówny „Inki”, Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, gen.  bryg. Stanisława Rostworowskiego,  Brata  Alberta,  Stanisława  
Karnkowskiego, Aliny Szapocznikowej + propozycja Rady Osiedla, ul. Józefa Koszutskiego- 
Bronisława Koszutskiego, Władysława Reymonta, Wandy Karczewskiej + propozycja Rady 
Osiedla,  ul.  Lucjana  Szenwelda  -  Cypriana  Kamila  Norwida,  Wisławy  Szymborskiej  +  
propozycja  Rady  Osiedla,  ul.  Bolesława  Rumińskiego  -  Władysława  Kościelniaka  +  
propozycja Rady Osiedla,  ul.  Stefana Dybowskiego – Romana Dmowskiego, dr Edmunda  
Łuczaka, Mieczysława Szarrasa + propozycja Rady Osiedla. Propozycje zostały poddane pod 
głosowanie: 4 osoby za, 4 osoby wstrzymały się od głosu (8 obecnych).
Radna  Spychalska  poprosiła  pana  Marczaka  o  przygotowanie  pism  do  rad  osiedli,  aby  
wypowiedzieli się co do propozycji przedstawionych przez radnych oraz przez stowarzyszenia,
a także podali swoje propozycje. 
W toku dyskusji radny Witoń złożył wniosek formalny w sprawie ustalenia terminu do 11  
kwietnia  2017  r.  jako  ostatecznego  do  przekazania  przez  Rady Osiedli  opinii  dotyczącej  
propozycji nazewnictwa ulic. Głosowanie: 4 osób za, 1 osoba nie głosowała (5 obecnych).
Ad.8. Korespondencja:
Odnośnie  pism z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  pani  Skarbnik  oznajmiła,  iż  opinie  są
pozytywne. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o korespondencji, jaka wpłynęła na Komisję Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego. Oznajmiła, iż m.in. wpłynęła rezygnacja
z członkostwa w Radzie Osiedla Zagorzynek – pana █████████* . Naczelnik Kancelarii
Rady  Miejskiej  dodała  iż  wpłynęło  pismo  o  wygaśnięciu  mandatu  członka  Rady  Osiedla
Rogatka.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska      Przewodnicząca

Komisji Prawa, Porządku Publicznego
     oraz Samorządu Osiedlowego

  Rady Miejskiej Kalisza

               /-/
   Magdalena Spychalska
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*  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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