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Protokół Nr 0012.3.31.2016
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miejskiej Kalisza
Protokół Nr 0012.6.23.2016
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza
Protokół Nr 0012.7.26.2016
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza,
Protokół Nr 0012.5.25.2016
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza
Protokół Nr 0012.2.25.2016
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza
Protokół Nr 0012.8.7.2016
Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza,
wspólnego posiedzenia, które odbyło się dnia 14 lipca 2016 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. (P)
4. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.(P+Roz.+B)
5. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
(P+Roz.+B)
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu. (P)
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji. (Rew.+Rod.+Ś+Roz.+B)
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do
partnerstwa, w celu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości
i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat
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lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. (Roz.
+P+Ś+B)
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. (Ś+B)
10. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na
te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. (Rod.+B)
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok + autopoprawka
(P+Rod.+Rew.+Roz.+Ś+B)
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2016-2030 + autopoprawka (Rod.+Roz.+P+Ś+B)
13. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu. (Rod.)
14. Korespondencja poszczególnych komisji.
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Magdalena Spychalska Przewodnicząca Komisji Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego witając wszystkich obecnych na
posiedzeniu, radnych i zaproszonych gości.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Z porządku obrad ściągnięty został punkt 6 dotyczący projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. Przewodniczący Rady
Miejskiej, Andrzej Plichta oznajmił, że ściągnięcie przedmiotowego projektu uchwały wynika
z doprecyzowania zapisów przez Biuro Radców Prawnych.
Głosowanie nad zdjęciem pkt 6:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 11 osób za(11 ob.)
Głosowanie nad nowym porządkiem obraz wraz z w/w zmianą:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 11 osób za(11 ob.)
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za (9 ob.)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 7 osób za (7 ob.)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za (8 ob.)
Komisja Rewitalizacji: 6 osób za (6 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za (5 ob.)
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych.
Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej poinformowała, że dnia
17 czerwca 2016 roku Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kaliszu zwrócił się z wnioskiem
o przeprowadzenie wyborów uzupełniających w związku z niewystarczającą liczbą ławników
w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Kaliszu. Konieczny
jest wybór 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Powołanie zespołu
jest koniecznością zgodnie z ustawą o ławnikach. Skład zespołu został zaproponowany taki
sam, jak przy wyborze ławników w roku ubiegłym.
W związku z brakiem pytań radni przeszli do głosowania:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 11 osób za(11 ob.)
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
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Pani Anna Matysiak z Wydziału Spraw Obywatelskich poinformowała, że zgodnie z art. 18a
ustawy o kierujących pojazdami, rada powiatu może w drodze uchwały zmniejszyć opłatę
bądź zwolnić z niej osoby zobowiązane do wymiany dokumentu prawa jazdy w przypadku
zmiany adresu kierowcy. Spowodowana jest zmianami administracyjnymi. Aktualnie cena
wymiany prawa jazdy wynosi 100 zł, gdzie cena jednostkowa zakupu w Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych wynosi 45,60 zł. Radny Jacek Konopka zapytał czy podczas
przygotowania tej uchwały były czynione szacunki ilu osób może dotyczyć ta uchwała, jakie
będą potencjalne obniżenia wpływu do kasy miasta. Pani Anna Matysiak zwróciła uwagę, że
dochód będzie wynosił ponad 50%, ponieważ interesant przy okienku płaci za wydanie prawa
jazdy 100 zł. Koszt jednostkowy wynosi 45,60 zł, więc dochodem miasta jest 55 zł. Ponadto
nie były przeprowadzane symulacje. Zgłosiło się kilka osób z ulicy Egipskiej o wymianę
dokumentów prawa jazdy dlatego podjęto próbę zaproponowania takiego projektu uchwały.
Radny Jacek Konopka zwrócił uwagę, że nie tylko chodzi o ulicę Egipską, ale prawdziwą
przyczyną jest zmiana związana z ulicą Hanki Sawickiej. Zastanawia się jakie są ilości osób,
których dotknie ta zmiana. Pani Anna Matysiak zauważyła, że kwestia poruszona przez
radnego Jacka Konopkę dotyczy ustawy dekomunizacyjnej. Poinformowała, że te tematy
w żaden sposób nie są połączone. W sytuacji mieszkańców ul. Hanki Sawickiej będą
dostosowane przygotowania dokumentów zgodnie z ustawą o dekomunizacji.
Zaproponowana uchwała dotyczy zmian administracyjnych w ramach terenu miasta Kalisza.
Radny Jacek Konopka zgłosił wniosek formalny dotyczący zmiany w zapisie z „zmniejsza się
o 50%” na „zwalnia się”. Radny Krzysztof Ścisły uważa, że radny Konopka zadał proste
pytanie dotyczące rzędu strat, które poniesie miasto. Zauważył również, że ustawa
dekomunizacyjna nie ma żadnego związku, ale czy w związku z nią mieszkańcy będą w ogóle
z niej zwolnieni czy będą płacić 100%. Pani Anna Matysiak poinformowała, że „interesant
przy okienku” płaci 100 zł. Miasto płaci PWPW za jeden dokument 45,60 zł/ netto.
Zwalniając interesanta z 50% opłaty i tak zostaje pokryte wyprodukowanie tego dokumentu.
Ponadto zostanie pomniejszony dochód powiatu o 50 zł na 1 szt. dokumentu. Dotychczas w
mieście obowiązywała uchwała podjęta w 2007 roku w sprawie zmniejszenia opłaty za
wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy, gdzie były osoby zwalniane z opłaty. Radny
Ścisły zapytał o przychody z dokumentów komunikacyjnych. Pani Matysiak odpowiedziała,
że za wszystkie dokumenty komunikacyjne generują mniej więcej prawie 2 mln zł. Radny
Dariusz Grodziński poparł wniosek formalny radnego Jacka Konopki i ponowił ten wniosek.
Zauważył, że jeżeli mieszkaniec zostaje zmuszony do zmiany adresu to powinien zostać
zwolniony z tych opłat. Radny Tadeusz Skarżyński zauważył, że radni dopytywali ile budżet
miasta straci na produkcji dokumentów po czym proponują, żeby zdjąć opłatę całkowicie
i pokryć koszty z pieniędzy miasta czyli mieszkańców Kalisza. Uznał, że tak być nie
powinno. Zainteresował się również przy ustawie dekomunizacyjnej czy są rozporządzenia,
które mówią o tym kto powinien pokryć koszt wymiany dokumentów. Radna Kamila
Majewska zauważyła, że różnica między podatkiem a opłatą jest taka, że płacąc podatek jest
to wpływ do budżetu, który nie będzie w żaden sposób zwrotny. Natomiast jeśli mieszkańcy
płacą to otrzymują coś z powrotem. Poinformowała, że jeżeli radny Konopka chce zwolnić
z tej opłaty to nie wie czy można głosować taki wniosek, ponieważ są to zmiany w budżecie
i powinno się wskazać z czego zostanie to pokryte. Radna Kamila Majewska uznała, że
projekt uchwały jest dobry, ponieważ miasto nie powinno na opłatach zarabiać, natomiast
jeśli są chęci „fundowania” tego mieszkańcom to trzeba pokazać z czego. Radny Tomasz
Grochowski zgodził się z wypowiedzią radnego Tadeusza Skarżyńskiego i nawiązał do
wypowiedzi pani Matysiak dotyczącej przyczyny powstania projektu uchwały. Pani Matysiak
poinformowała, że na dzień dzisiejszy wpłynął jeden wniosek o dowód rejestracyjny oraz
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jeden wniosek dotyczący wydania nowego prawa jazdy. Radny Jacek Konopka oznajmił, że
radni powinni wiedzieć ile osób będzie dotkniętych problemem w związku z ustawą
o dekomunizacji. Dodał, że prezentowana jest tylko i wyłącznie strona Urzędu Miejskiego
i jego dochodu, natomiast nie ma mowy o obywatelu. Ponadto odniósł się do wypowiedzi
radnej Kamili Majewskiej i zauważył, że wniosek który zgłosił jest w pełni zasadny i zgodny
z prawem. Radny Krzysztof Ścisły zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o dwa wnioski to nie wie
po co jest uchwała, jeśli te osoby z opłaty może zwolnić sam prezydent miasta. Uznał, że jeśli
jest uchwała to musi chodzić o większą ilość osób i w takiej sytuacji potrzebne są wszystkie
informacje, żeby radni mogli podjąć dobrą decyzję. Radny Dariusz Grodziński przyznał, że
wniosek radnego Jacka Konopki jest odpowiedni. Uznał iż mieszkańcy nie powinni płacić za
coś co jest spowodowane zmianami urzędu. Radny Tadeusz Skarżyński zwrócił uwagę, że nie
powinno być też tak, że płacą za to inni mieszkańcy. Zauważył iż decyzji narzuconych przez
państwo niezależnie kto jest w tym czasie u władzy jest bardzo dużo. Wiceprezydent Piotr
Kościelny zacytował art. 5 ust. 2 ustawy tzw. dekomunizacyjnej. Uznał, że nie powinno się
szukać problemu tam gdzie ich nie ma. Radny Dariusz Witoń zwrócił uwagę, że radni
powinni teraz dyskutować o ogólnym zapisie dotyczącym stosowania obniżki albo nie. Uznał,
że dopiero gdy przyjdzie projekt uchwały dotyczący zmiany nazwy ul. H. Sawickiej czy innej
nazwy ulic to wówczas radni powinni zająć się tym tematem. Radni przeszli do głosowania
wniosku radnego Konopki dotyczącego by w projekcie uchwały w §1 zastępuję się słowo
„zmniejsza się o 50 % wysokość” a te słowa zastępuje się „zwalnia się”.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 3 osoby za, 8 osób
przeciw (11 ob.)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 3 osoby za, 2 głosy wstrzymane,
5 osób przeciw (10 ob.)
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 11 osób za
(11 ob.)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 1 głos wstrzymany
(10 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 1 wstrzymany (6 ob.)
Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu
rejestracyjnego.
Pani Anna Matysiak z Wydziału Spraw Obywatelskich poinformowała, że zaproponowany
projektu uchwały jest analogiczny do uchwały omawianej przed chwilą. Podstawą prawną jest
art. 79 b, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Dowód rejestracyjny kosztuje 54 zł, natomiast
koszt produkcji tego dokumentu wynosi 25,28 zł. netto. W związku z brakiem pytań radni
przeszli do głosowania.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 11 osób za
(11 ob.)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 1 głos wstrzymany
(10 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 ob.)
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji, zwróciła uwagę, że projekt ten jest
kontynuacją projektu uchwały, która została podjęta przez radnych na poprzedniej sesji.
Poinformowała iż projekt ten nie mógł być przedstawiony na poprzedniej sesji, ponieważ
przyjmowana uchwałą o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji była
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aktem prawa miejscowego. W związku z tym Biuro Rewitalizacji musiało poczekać na
uprawomocnienie poprzedniej uchwały, co stało się 7 lipca 2016 roku. W związku z brakiem
pytań radni przeszli do głosowania.
Komisja Rewitalizacji: 7 osób za (7 ob.)
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 ob.)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 7 osób za (7 ob.)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 10 osób za (10 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 ob.)
Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do
partnerstwa, w celu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości
i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat
lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Sekretarz Miasta Kalisza, pan Stefan Kłobucki poinformował, że projekt ten będzie
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Celem tego projektu jest doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług
administracyjnych. Przedmiotem tego projektu będzie wsparcie rozwiązań poprawiających
efektywność zarządzania usługami w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie
nieruchomościami. Projekt ten będzie realizowany do października 2018 roku. W ramach tego
projektu będą realizowane działania doradcze. Kolejnym obszarem jest poprawa
gospodarowania nieruchomościami. Zostaną również przeszkoleni pracownicy. Radny
Tadeusz Skarżyński zainteresował się wkładem własnym miasta. Sekretarz poinformował, że
stanowi to 15 %. Nie powoduje to dodatkowych wydatków finansowych. Radni przeszli do
głosowania.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 10 osób za (10 ob.)
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 11 osób za(11 ob.)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 9 osób za (9 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 ob.)
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Pani Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
poinformowała, że wojewoda wielkopolski przekazał dla miasta dotację celową na zadania
wynikające z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Dotacja ta wynosi 50 000 zł.
W ramach dotacji będzie realizowane zadanie dotyczące remontu alei głównej na cmentarzu
radzieckim. Radny Krzysztof Ścisły zainteresował się tym kto zdecydował, że remont ma
dotyczyć cmentarza radzieckiego. Pani Ewa Maciaszek poinformowała, że dotacja jest celowa
i to Wojewoda wskazuje zadanie. Radni przeszli do głosowania.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 9 osób za (9 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 1 głos wstrzymany (6 ob.)
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych
na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Pani Eugenia Jahura z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że prośba o
ponowny podział środków związany jest z osobą głuchoniemą, która potrzebuje większych
środków na tłumacza języka migowego. W związku z brakiem pytań radni przeszli do
głosowania.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 ob.)
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Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok wraz
z autopoprawką.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta poinformowała, że projekt uchwały jest obszerny.
Związane jest to z dwoma zdarzeniami. Pierwsze zdarzenie dotyczy tego, że wydatki
niewygasające, które powinny być wykorzystane do 30 czerwca bieżącego roku jeżeli nie
zostaną zrealizowane to powinny wrócić do budżetu miasta. Drugie zdarzenie dotyczy
informacji z Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Aglomeracji
Kalisko – Ostrowskiej. Informacja ta dotyczy zmiany terminu naboru wniosków na
dofinansowanie. Rozstrzygnięcie odbędzie się w I kwartale 2017 roku. W związku z tym
wszystkie zadania, które były zapisane w roku 2016 przechodzą na kolejne lata. Pani
Skarbnik przedstawiła radnym wszystkie zmiany w budżecie oraz autopoprawkę.
Radny Tadeusz Skarżyński zauważył, że ideałem byłoby budować za „cudze” pieniądze i nie
zadłużać miasta. Na przeciwnym biegunie jest nie budować i zadłużać, a miasto w chwili
obecnej jest na poziomie ograniczania budowania i niezadłużania miasta. Zauważył, że nie do
końca o to powinno chodzić. Radny nawiązał również do autopoprawki i zauważył, że
przedsięwzięcie „ Majkowskie Wembley”, którego inicjatorem był m.in. Klub Rugby Husaria
Kalisz coraz mniej jest projektem rugbystów, a coraz bardziej jest rozbudowywany w inny
kompleks. Zauważył, że „niesmaczne” jest słuchanie o przesunięcia funduszu związanego
z mieszkaniami na fundusz dotyczący budowy centrum rekreacyjno – sportowego.
Zainteresował się czy dalsze działania budżetowe spowodują dalsze finansowanie
mieszkalnictwa. Radny Krzysztof Ścisły poprosił o zakończenie dyskusji.
Radni przeszli do głosowania projektu uchwały oraz autopoprawki.
Głosowanie nad autopoprawką:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 7 osób za,
4 wstrzymujące (11 ob.)
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 5 osób za, 6 wstrzymujące się (11 ob.)
Komisja Rewitalizacji: 3 osoby za, 4 wstrzymujące (7 ob.)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 4 osoby za, 6 wstrzymujące
(10 ob.)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 5 wstrzymujące (9 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 3 osoby za, 3 wstrzymujące (6 ob.)
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 2 wstrzymujące (6 ob.)
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 8 osób za,
3 wstrzymujące (11 ob.)
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za, 6 wstrzymujące się (12 ob.)
Komisja Rewitalizacji: 4 osoby za, 3 wstrzymujące (7 ob.)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 5 osoby za, 5 wstrzymujące
(10 ob.)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osoby za, 3 wstrzymujące (8 ob.)
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2016-2030 wraz z autopoprawką.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 oraz autopoprawkę. W związku z brakiem pytań radni
przeszli do głosowania projektu uchwały oraz autopoprawki.
Głosowanie nad autopoprawką:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 5 osób za, 7 wstrzymujące (11 ob.)
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Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 5 osób za, 5 wstrzymujące
(10 ob.)
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 7 osób za,
4 wstrzymujące (11 ob.)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osób za, 4 wstrzymujące (8 ob.)
Komisja Budżetu i Finansów: 3 osoby za, 3 wstrzymujące (6 ob.)
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 2 wstrzymujące (6 ob.)
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 5 osób za, 6 wstrzymujące (11 ob.)
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 8 osób za,
3 wstrzymujące (11 ob.)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 6 osób za, 4 wstrzymujące
(10 ob.)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za, 3 wstrzymujące (8 ob.)
Ad. 12. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
poinformował, że Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała wniosek. W związku
z brakiem pytań radni przeszli do głosowania.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 12 osób za (12 ob.)
Ad. 13. Korespondencja poszczególnych komisji.
Radna Magdalena Spychalska poinformowała, że na Komisję Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego wpłynęła duża ilość korespondencji, która została przekazana
radnym na półki oraz drogą elektroniczną. Większość korespondencji dotyczy nazw ulic.
Wpłynęła również odpowiedź na wniosek dotyczący terenów mieszkaniowych. Została
przekazana również korespondencja od wojewody wielkopolskiego dotycząca herbów, flag
i emblematów. Radny Tomasz Grochowski poinformował, że na Komisję Rozwoju, Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej wpłynęło pismo dotyczące informacji na temat opracowań
realizowanych przez miasto. Radny Roman Piotrowski poinformował, że na Komisję
Środowiska i Gospodarki Komunalnej wpłynęło pismo dotyczące wolontariatu w schronisku
dla zwierząt i będzie omawiane na wrześniowej komisji.
Ad. 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Magdalena Spychalska zamknęła posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję.
Protokołowała:
Natalia Janczak
/-/
14.07.2016r.
Przewodniczący
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Roman Piotrowski
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Przewodnicząca
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Magdalena Spychalska
Przewodniczący
Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Martin Zmuda
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Kamila Majewska
Przewodniczący
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Piotr Lisowski
Przewodniczący
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Tomasz Grochowski

8

