
KRM.0012.0085.2016
D2017.02.00126

Protokół Nr 0012.3.34.2016
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 15 listopada 2016 roku 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

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

       **********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Zapoznanie  się  z  działalnością  WORD,  a  w  szczególności  z  innowacyjnymi

rozwiązaniami,  które  w  ostatnim  czasie  zostały  wprowadzone  na  terenie  Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy WORD.

6. Korespondencja:
- pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ws informacji o kandydacie
na ławnika.

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

      + Korespondencja:
-  pismo WO.033.0010.2016 w sprawie  podmiotów,  w których  jest  wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz kara społecznie użyteczna,
-  korespondencja  mailowa  z  Wydziału  Organizacyjnego  w  sprawie  projektu  ustawy
o zmianie ustawy o zakazie programowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

***************************************************************************
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 rozszerzony w korespondencji o dwa pisma:

 pismo WO.033.0010.2016 w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz kara społecznie użyteczna,

 korespondencja  mailowa  z  Wydziału  Organizacyjnego  w  sprawie  projektu  ustawy
o  zmianie  ustawy  o  zakazie  programowania  komunizmu  lub  innego  ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Głosowanie nad rozszerzonym porządkiem obrad: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
Pan Michał Marczak Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego oznajmił,
iż projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy ulicy Parafialnej na ulicę ks. Bolesława Stefaniaka.
Zmiana  ta  jest  wywołana  na  wniosek  mieszkańców,  poparta  pismem  proboszcza  parafii
ks. Andrzeja Latonia.  
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Radny  Paraczyński  oznajmił,  że  zmiana  nazwy jest  dobrym  pomysłem,  gdyż  w  pobliżu
ul. Parafialnej znajduje się ul. ks. Józefa Sieradzana. 
Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Pan Aleksander Quoos Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Urzędu  Miejskiego  oznajmił,  że  30  stycznia  przyszłego  roku  rozpocznie  się  kwalifikacja
wojskowa. Wojewoda Wielkopolski zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP
zleca prowadzenie badań specjalistycznych zakładom opieki zdrowotnej osobom stawijaącym
się  do  kwalifikacji  wojskowej.  Wojewoda  nie  jest  w  stanie  sam  zawrzeć  umowy,
w związku z powyższym potrzebna jest zgoda na zawarcie porozumienia o przekazaniu tego
zadania starostom. 
Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 7 osób za (7 obecnych).
Radny Skarżyński zgłosił  wniosek formalny o przesunięcie punktu 6 - korespondencja na
punkt 5 oraz punkt 7 na punkt 6. Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).
Ad.5. Korespondencja.
W  piśmie  dotyczącym  informacji  o  kandydacie  na  ławnika  Przewodnicząca  Komisji
oznajmiła, iż Kancelaria Rady Miejskiej zwróciła się do Prokuratury Rejonowej w Pleszewie
o przysłanie informacji dotyczącej pana  ██████████*. Zawierała ona informację, iż
postępowanie  wobec  kandydata  zostało  warunkowo  umorzone.  Radny  Skarżyński
zainteresował  się  czego  dotyczyło  to  postępowanie.  Pani  Spychalska  odpowiedziała,  że
dotyczyło gróźb karalnych kierowanych wobec funkcjonariuszy publicznych. Wspomniała, że
jednym z wymogów kandydata na ławnika stanowi nieskazitelność charakteru i zespół ds.
kandydatów na ławników musi rozstrzygnąć czy pan  ███████* może kandydować na
funkcję ławnika. Ponadto prowadząca obrady oznajmiła, że w dniu sesji 24 listopada o godz.
8.15 nastąpi  spotkanie  zespołu ds.  ławników.  Radny Witoń zapytał  czy sprawa ławników
stanowić  będzie  jeden  z  punktu  obrad  listopadowej  sesji.  Pani  Spychalska  odpowiedziała
twierdząco  dodając,  że  dodatkowo  odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Prawa,  Porządku
Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego  w  tym  samym  dniu  (24  listopada).  Radny
Paraczyński  zapytał  czy  pan  ████████* po  raz  pierwszy  kandyduje  na  stanowisko
ławnika. Pani Spychalska oznajmiła twierdząco. 
Reszta pism została przyjęta do wiadomości.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak.
Ad.7.  Zapoznanie  się  z  działalnością  WORD,  a  w  szczególności  z  innowacyjnymi
rozwiązaniami,  które  w  ostatnim  czasie  zostały  wprowadzone  na  terenie  Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy WORD.
Pan Stanisław Piotrowski dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przedstawił
prezentacje  multimedialną  zawierającą  m.in.  elementy  związane  z  bezpieczeństwem  na
drodze.  Dyrektor  zwrócił  uwagę  na  dużą  liczbę  wypadków  śmiertelnych  na  drogach.
Wspomniał  o  Narodowym  Programie  Poprawy  Bezpieczeństwa  Na  Drodze  oraz  Wizji
„Zero” . Ponadto zwrócił uwagę, iż 1/3 liczby ofiar stanowią piesi. Co więcej do głównych
przyczyn wypadków drogowych należy zaliczyć prędkość,  pasy i  alkohol.  Pan Piotrowski
poruszył  także tematy związane  z  prędkością  oraz  jej  wpływ na drogę hamowania,  która
zależy m.in. od czasu reakcji, od stanu opon, od hamulców, od nawierzchni drogi. Dyrektor
przedstawił  liczbowo ilość  wypadków spowodowanych  użyciem alkoholu.  Poruszył  także
temat  odblasków  na  drodze  oraz  zasady  bezpiecznego  poruszania  się  na  drodze.  Pan
Piotrowski oznajmił,  że sprawcą największej  liczby wypadków drogowych stanowi młody
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kierowca. Dodał, że w nowym systemie obowiązującym od 2 stycznia 2017r., jeśli kierowca
będzie posiadać więcej niż 24 punkty karne to będzie musiał odbyć szkolenie 28 godzinne
i  punkty  karne  zostaną  skasowane.  Jednak  jeśli  w  ciągu  5  lat  uzyska  24  punkty  to
bezpowrotnie traci prawo jazdy i od nowa musi przejść szkolenie, egzamin i okres próbny.
Pan  dyrektor  wspomniał,  że  jako  jednostka  WORD  organizują  m.in.  szkolenia  dla  osób
naruszających przepisy ruchu drogowego, szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym,
szkolenia  okresowych  kierowców  wykonujących  transport  drogowy,  szkolenia  jazdy
w  warunkach  specjalnych.  Misją  WORD-u  jest  także  działalność  na  rzecz  poprawy
Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  (BRD)  wśród  niechronionych  użytkowników  dróg  –
doposażanie jednostek biorących udział w ratownictwie drogowym. Ponadto prowadzone są
zajęcia  w  szkole,  w  przedszkolach  oraz  budowane  są  „miasteczka”  ruchu  drogowego.
Tematem tym zainteresowała się radna Spychalska, która zapytała czy „miasteczko” położone
przy  ul.Granicznej  jest  otwarte  cały  czas  i  kto  posiada  nam  nim  nadzór.  Pan  dyrektor
odpowiedział, że jest ono otwierane rano i zamykane wieczorem,a nadzór posiadają osoby
odpowiedzialne za boisko Orlik.  Ponadto do południa teren zajmuje głównie szkoła przed
wcześniejszym zapisem. Pan Piotrowski wspomniał także o turniejach BRD organizowanych
dla dzieci i młodzieży oraz o turniejach motoryzacyjnych organizowanych dla szkół średnich.
Ponadto przedstawił pokrótce Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy zwracając uwagę m.in.
na tory jazdy, pole manewrowe, płyty poślizgowe, przeszkody wodne. Koszt całej inwestycji
stanowił kwotę około 7 mln zł, a otwarcie jednostki  odbyło się 8 sierpnia 2016 r. 
Po przedstawieniu prezentacji radni udali się na zwiedzanie terenu ODTJ.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie  dziękując
radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

Protokołowała:
Natalia Janczak 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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