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 Protokół Nr 0012.4.6.2019
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 16 kwietnia 2019 roku.

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

***************************************************************************

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
4. Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień

31 grudnia 2018 roku.
5. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
6. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”,

Odznaki Honorowej Miasta Kalisza i Nagrody Miasta Kalisza.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
8. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.
11. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji

w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
12. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrzec. 
13. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulisławice.
14. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulisławice Kolonia.
15. Korespondencja:
 Pismo Prezydenta do Prezesa IPN w sprawie weryfikacji propozycji nazwy ulicy,
 Pismo  Prezydenta  Nr  WGK.6625.0022.2018,  WGK.6625.0002.2019  w  sprawie

nadania nazw dla ronda oraz dróg na terenie Miasta Kalisza.
 Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr KN-VII.142.26.2019.2 z dnia 1 kwietnia 2019r.,
 Opinia radcy prawnego.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

  **************************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  komisji,  Zbigniew  Włodarek  witając
wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).



Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
Głos  zabrała  pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  przedstawiając
podstawowe dane wynikające ze sprawozdania.
Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zreferował pan Witold Goździelewski -
zastępca komendanta. 
Radny Tadeusz Skarżyński  zapytał,  czy środki  na dodatkowe patrole  przekazywane przez
Miasto są wystarczające. Zastępca komendanta odpowiedział, że na ten rok te pieniądze są
wystarczające  i  zaplanowane  zostały na  50  patroli  miesięcznie,  w miesiącach najbardziej
newralgicznych, czyli czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień. Dodał, że patroli policyjnych
nigdy nie jest za wiele i jeśli będą przeznaczone na ten cel dodatkowe środki pozwoli to na
zwiększenie liczby patroli. 
Następnie  sprawozdanie  za  2018  rok  omówił  Dariusz  Byliński,  zastępca  Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
Sprawozdanie jednostki  Straży Miejskiej  przedłożył  pan Marcin  Stefankiewicz,  Naczelnik
Wydziału Prewencji.
Radny Piotr Mroziński zainteresował się wydatkami Straży Miejskiej w zakresie prewencji
związanej  ze  zwierzętami.  Spytał,  czy  środki  przeznaczone  na  ten  cel  są  wystarczające.
Dodał,  że  ma w zamyśle stworzenie w przyszłości tzw. „animal patrol”  -  dwuosobowego
patrolu,  który realizowałby takie  zadania.  Pan komendant  wyjaśnił,  że  tego typu  zadania
realizuje się  przy pomocy zespołu do spraw profilaktyki  w szkołach oraz przedszkolach.
Przeprowadzane są w tych miejscach zajęcia z zakresu podstaw zachowania się w obecności
zwierząt  oraz  zachowań  w przypadku  ataku  zwierzęcia.  Wspomniał,  że  zespół  o  którym
mowa funkcjonował kiedyś w Straży Miejskiej Kalisza, lecz z racji braku strażników obecnie
jego zadania realizowane są przez rejonowych SMK. Radny Mroziński spytał, czy zadania
typowo prewencyjne, takie jak kontrola posesji i  stan traktowania zwierząt nie są obecnie
realizowane ze względu na bark funduszy oraz etatów. Pan Stefankiewicz odpowiedział, że
zadania
w  powyższym  zakresie  realizują  rejonowi.  Radny  Tadeusz  Skarżyński  zapytał  na  jakim
poziomie kształtują się obecnie wynagrodzenia strażników oraz ile obecnie etatów pozostaje
bez obsadzenia. Pan komendant odpowiedział, że wynagrodzenia w momencie zatrudnienia
wynoszą obecnie około 200 zł powyżej najniższej krajowej. Zaznaczył, że pensje strażników
w porównaniu do policji są dużo niższe, a sam zakres pracy, odpowiedzialność i narażenie
życia są na porównywalnym poziomie, a co do etatów to na chwilę obecną 4 etaty pozostają
bez  obsadzenia  i  na  razie  nie  ma  żadnych  chętnych.  Następnie  podjęto  krótką  dyskusję
dotyczącą kamery mobilnej.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. omówili również przedstawiciele wydziałów
Urzędu  Miasta:  pan  Aleksander  Quoos  –  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego
i  Spraw  Obronnych,  pani  Ewelina  Fabiańczyk-Kustosz  –  Naczelnik  Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego oraz  pani  Katarzyna Wawrzyniak  – Naczelnik  Kancelarii
Rady Miasta. 
Wobec braku  pytań  ze  strony radnych,  przystąpiono do głosowania:  5 osób za,  4  osoby
wstrzymały się od głosowania (9 obecnych). 

Ad.4.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2018 roku.
Informację  przedstawiła  pani  Iwona  Kasprzak,  Naczelnik  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem.
Radna Karolina Sadowska zapytała o zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych
w użyczenie radom osiedli. Spytała, czy utrzymanie takiego lokalu oddanego w  użyczenie
leży po stronie  rady osiedla.  Pani  Kasprzak wyjaśniła,  że  jeśli  chodzi  o  grunty,  to  Rada



Osiedla Rajsków ma w użyczeniu tereny, które są tzw. plażą, czyli teren wzdłuż rzeki – są to
grunty orne przeznaczone niegdyś pod tereny zalewowe. Dodała,  że przedmiotowe grunty
zostały  zagospodarowane  przez  Radę  Osiedla  jako  tereny  rekreacyjne  i  utrzymanie  tego
terenu jest w obowiązku Rady Osiedla. Poinformowała, że Prezydent przyjmuje nieodpłatną
formę prawną dla jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych itp., która nie wymaga
płacenia czynszu dzierżawnego, natomiast koszty utrzymania nieruchomości ciążą po stronie
osoby biorącej do użyczenia.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).

Ad.5. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018
rok.
Raport  omówił  pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  spytał  jak  wygląda  przeciwdziałanie  narkomanii  w  zakresie
dopalaczy, czy i jakie działania zostały podjęte.
Pan Naczelnik odpowiedział, że bezpośrednie działania realizowane są przez policję. Obecnie
nie  ma  informacji  o  punktach  sprzedaży dopalaczy  na  terenie  miasta,  a  te  które  zostały
zamknięte  nie  realizują  już  takiej  sprzedaży.  Dodał,  że  według  statystyk  ilość  osób
przyjmowanych do szpitala spadła i tendencja ogólnokrajowa w zakresie dopalaczy również
jest malejąca.

Ad.6.  Zaopiniowanie  wniosków  o  przyznanie  tytułu  „Honorowy  Obywatel  Miasta
Kalisza”, Odznaki Honorowej Miasta Kalisza i Nagrody Miasta Kalisza.
Głosowanie  nad  przyznaniem  Odznaki  Honorowej  Miasta  Kalisza  dla:  Grzegorza
Chwiałkowskiego,  Krzysztofa  Dremzy,  Edwarda  Pudełko,  Grażyny  Schlender,  Preston
Twinning Partnership Commitee: 9 głosów za (9 obecnych).
Głosowanie nad przyznaniem Nagrody Miasta Kalisza pani Barbarze Wypych:  9 głosów za
(9 obecnych).
Przewodniczący poinformował,  że  w  odniesieniu  do  powyższych  opinii  przygotowane  są
projekty uchwał i zaproponował aby rozszerzyć porządek obrad i poddać je pod głosowanie
na dzisiejszym posiedzeniu.
Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta dodała, że wpłynęły również
kilka minut temu dwa projekty uchwał. Pierwszy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2019 rok oraz drugi projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta  Kalisza  na  lata  2019-2038.  Zaproponowała  rozszerzenie  porządku  obrad  również
o powyższe projekty uchwał.
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki
Honorowej Miasta Kalisza: 7 osób za (7 obecnych).
Głosowanie  nad  rozszerzeniem porządku  obrad  o  projekt  uchwały  w sprawie  przyznania
Nagrody Miasta Kalisza: 8 osób za (8 obecnych).
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok: 8 osób za (8 obecnych).
Głosowanie  nad  rozszerzeniem  porządku  obrad  o  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta  Kalisza  na  lata  2019-2038:  8  osób  za
(8 obecnych).

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.



Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Zmiany  w  uchwale  budżetowej  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału
Finansowego.
Radny Eskan Darwich spytał ile będzie wynosił całkowity koszt podwyżek dla pracowników
za przyszły rok. Pani Ochocka odpowiedziała, że na chwilę obecną nie posiada dokładnych
danych, ale na kolejne posiedzenie przygotuje taką informację.
Radny Skarżyński spytał jaka kwota podwyżki przypada na poszczególnego urzędnika, czy to
jest  rzeczywiście  odczuwalna  podwyżka.  Pani  Ochocka  wyjaśniła,  że  średnio  na  ten  rok
podwyżka  wynosi  około  300  złotych  brutto  do  płacy  zasadniczej.  W  przyszłym  roku
prawdopodobnie, jak wynika z porozumienia, wynagrodzenia wzrosną dodatkowo o średnio
150 złotych plus wskaźnik wzrostu cen. Radny Skarżyński dopytał, czy podwyżki obejmą np.
pracowników  instytucji  kultury.  Pani  Naczelnik  odpowiedziała,  że  instytucje  kultury  tak,
oprócz pracowników Filharmonii, którzy już w tym roku otrzymali podwyżkę. 
Radny Darwich spytał czy zwiększenie po stronie dochodów o 2 mln pochodzi z wolnych
środków i czy jest to kwota, która powstała z niewykonania inwestycji oraz czy mogą zostać
przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń.  Pani Ochocka odpowiedziała,  że tak,  są to wolne
środki powstałe na skutek niewykonania inwestycji i mogą być z nich sfinansowane wypłaty
wynagrodzeń. Dodała, że kwota wolnych środków za 2018 rok wynosi 29 246 157,52 zł i jest
to około 5 mln więcej niż za 2017 rok.
Radny Eskan Darwich zaproponował, aby jedno posiedzenie komisji poświęcić na omówienie
tematu wolnych środków.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
Zmianę  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik
Wydziału Finansowego.
Radny Darwich spytał czy w kolejnych latach przewidywany jest wzrost przychodu z podatku
CIT. Pani Ochocka odpowiedziała, że wzrost jest, ale niewielki.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
Przewodniczący komisji nadmienił,  że na posiedzeniu obecne są: pani Dagmara Pokorska,
Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  pani  Anna  Durlej, Kierownik  Biura
Przygotowania Inwestycji, Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, które jeśli radni
mają pytania, udzielą wszelkich informacji dotyczących powyższego projektu uchwały. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  wskazał,  że  przedmiotowa  uchwała  będzie  skutkowała
zmniejszeniem środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, ponieważ do tego momentu
środki  przeznaczone  na  ten  cel  stanowiły  kwotę  5  mln.  Pani  Durlej  potwierdziła
i  poinformowała,  że  kwota  w  zaokrągleniu  będzie  wynosiła  3  258  000  zł,  a  została
zmniejszona z powodu wprowadzenia dodatkowych, odrębnych programów.
Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, czy to nie jest tak, że zmniejszając środki na Budżet
Obywatelski zaczynamy powoli wychodzić z tego programu i  zdecydowanie obniżać jego
rangę,  a  jest  to  systemowy  program,  który  powinien  funkcjonować  i  powinien  być
rozwiązaniem  ogólnomiejskim.  Budżet  Obywatelski  charakteryzował  się  tym,  ze  to
mieszkańcy dostrzegali problemy i potrzeby w swoich małych społecznościach, na swoich
osiedlach. Dodał, że jeśli zadania tego programu można było realizować, to powinno się go
utrzymać nie zmniejszając środków na ten cel. Radny Skarżyński zaproponował, aby kwota



środków finansowych  wyodrębnionych  na  Budżet  Obywatelski  stanowiła  nie  0,5% a  1%
wydatków. 
Pani Durlej poruszyła kwestię środków niewykorzystanych, która powstała w wyniku tego, że
na  niektórych  osiedlach  w  ogóle  nie  zostały  złożone  wnioski,  co  świadczyło  o  braku
zainteresowania mieszkańców. Radny Darwich stwierdził, ze ludzie mieli złe doświadczenia
z poprzednich lat, dlatego też zainteresowanie jest coraz mniejsze. Pani Pokorska przyznała,
że jest  w tym stwierdzeniu trochę racji.  Dodała,  że patrząc na rok 2019,  gdzie  zadań do
realizacji  jest  56,  z  czego  tylko  14  zadań  realizowanych  będzie  przez  pion  inwestycji
i rozwoju miasta. Stwierdziła, iż przez te kilka lat pomysły na inwestycje się już częściowo
wyczerpały.
Radny Skarżyński  spytał,  czy  nie  można  zrobić  tak,  aby w  przypadku  kiedy na  jednym
osiedlu nie zostało zgłoszone żadne zadanie,  a na innym zgłoszono np. dwa, sfinansować
realizację  obu zgłoszonych zadań.  Pani  Durlej  odpowiedziała,  że  takie  rozwiązanie  może
budzić pewne zastrzeżenia.
Radny Chrzanowski spytał, co w sytuacji kiedy zabezpieczona kwota nie zostanie w całości
wykorzystana.  Pani  Durlej  wyjaśniła,  że  w  §2 Regulaminu jest  zapis  stanowiący,  że  jeśli
środki  zostaną  niewykorzystane,  przenoszone  są  do  rezerwy budżetowej.  Radna  Karolina
Sadowska zwróciła uwagę na fakt, że rezerwa powinna zostać nienaruszona, ponieważ często
jest tak, że zgłaszane zadania są niedoszacowane i nie można ich zrealizować. Dodała, że na
niektórych osiedlach zrealizowanych zadań było mało lub w ogóle, nie dlatego że nie były
zgłoszone,  lecz nie  przeszły poprawnie weryfikacji  i  nie  doszło do ich realizacji.  Spytała
również o zapis Regulaminu mówiący o tym, że do Budżetu Obywatelskiego nie mogą być
zgłaszane projekty, które przewidują realizację zadania na terenach szczególnego zagrożenia.
Spytała, czy wobec tego Osiedle Rajsków nie będzie mogło realizować żadnych inwestycji,
a  jedynie zadania kulturalno-artystyczne.  Pani Durlej  odpowiedziała,  że jeśli  dopuszczone
zostanie  zadanie  zadanie  na  terenie  przeciwpowodziowym  wtedy  nie  ma  możliwości
zrealizowania takiego zadania w ciągu jednego roku, ponieważ procedura z tym związana jest
zbyt skomplikowana. Radna Sadowska zaproponowała, czy w takiej sytuacji nie można zdjąć
z Budżetu Obywatelskiego środków i przekazać ich do budżetu miasta z przeznaczeniem na
inwestycję wskazaną przez radę osiedla. Pani Durlej wyjaśniła, że jeżeli środki przeznaczone
na dane osiedle nie zostaną wykorzystane wejdą automatycznie do rezerwy i zasilą w razie
potrzeby inne zadania, a dla osiedla, które zadań inwestycyjnych nie może na swoim terenie
realizować, zabezpieczyć dodatkowe środki na ich realizację w ramach budżetu miasta.
Wniosek  o  zmianę  zapisu  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu
przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza w § 2 ust. 1
- zwiększenie środków finansowych wyodrębnionych na Budżet Obywatelski z wysokości
stanowiącej 0,5 % na 1% wydatków.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia
konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza wraz z wnioskiem: 7 osób za
(7 obecnych).

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrzec. 
Radna Karolina Sadowska zgłosiła dwa wnioski :
Wniosek o zmianę zapisu w projekcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrzec
w § 9 ust. 2 - zmianę składu Rady Sołeckiej z 5-7 osób na 5-9 osób.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
wniosek  o  zmianę  treści  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Sołectwu  Dobrzec
w  §  14  ust.  1  proponując  następujący  zapis:  „§14  ust.  1.  Zebranie  Wiejskie  otwiera



i przewodniczy jego obradom Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej,
a w przypadku nieobecności Sołtysa osoba, o której mowa w § 12 ust. 5.”.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Sołectwu  Dobrzec  wraz
z wnioskami.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulisławice.
Wniosek  o  zmianę  zapisu  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Sołectwu
Sulisławice w § 9 ust. 2 - zmianę składu Rady Sołeckiej z 5-7 osób na 5-9 osób.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
wniosek o zmianę treści projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice
w  §  14  ust.  1  proponując  następujący  zapis:  „§14  ust.  1.  Zebranie  Wiejskie  otwiera
i przewodniczy jego obradom Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej,
a w przypadku nieobecności Sołtysa osoba, o której mowa w § 12 ust. 5.”.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulisławice wraz
z wnioskami.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulisławice Kolonia.
Wniosek  o  zmianę  zapisu  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Sołectwu
Sulisławice Kolonia w § 9 ust. 2 - zmianę składu Rady Sołeckiej z 5-7 osób na 5-9 osób.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
wniosek o zmianę treści projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice
Kolonia w § 14 ust. 1 proponując następujący zapis: „§14 ust. 1. Zebranie Wiejskie otwiera
i przewodniczy jego obradom Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej,
a w przypadku nieobecności Sołtysa osoba, o której mowa w § 12 ust. 5.”.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulisławice Kolonia
wraz z wnioskami.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.15. Korespondencja:
 Pismo Prezydenta do Prezesa IPN w sprawie weryfikacji propozycji nazwy ulicy,
Przyjęto do wiadomości.
 Pismo Prezydenta Nr WGK.6625.0022.2018, WGK.6625.0002.2019 w sprawie nadania
nazw dla ronda oraz dróg na terenie Miasta Kalisza.
Pan  Michał  Marczak,  Naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Kartografii  przedstawił  propozycje
nazw, które mają zostać nadane ulicom na terenie Osiedla Tyniec oraz Osiedla Dobro.
Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania.
Nadanie nazwy „ulica Rodzinna” drodze wewnętrznej na terenie Osiedla Tyniec powstałej
w wyniku podziałów geodezyjnych.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Nadanie  nazw  „Rondo  Wincentego  Witosa”,  „ulica  Rozwojowa”  oraz  „ulica  Batalionów
Chłopskich” dla nowo wybudowanego ronda oraz dwóch nowych dróg publicznych na terenie
Sołectwa Dobrzec.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
 Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr KN-VII.142.26.2019.2 z dnia 1 kwietnia 2019r.,



Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  do  Rady  Miasta  wpłynęło  pismo  Wojewody
Wielkopolskiego  w  sprawie  mandatu  radnej  Karoliny  Pawliczak,  które  następnie  zostało
przekazane  pod  obrady  Komisji  Prawa  celem  wydania  opinii  w  przedmiotowej  sprawie.
Radni  otrzymali  przedmiotowa  korespondencję  oraz  wyjaśnienia  złożone  przez  radną
Karolinę Pawliczak, a także opinię radcy prawnego w powyższym zakresie.
Po sformułowaniu treści opinii radni przeszli do głosowania.
Opinia  w  sprawie  stwierdzenia  braku  podstaw  do  wygaszenia  mandatu  radnej  Karoliny
Pawliczak.

Uzasadnienie:   
Pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r. nr KN-VII.142.26.2019.2 Wojewoda Wielkopolski

zwrócił  się  do  Rady  Miasta  Kalisza  o  przeprowadzenie  postępowania  wyjaśniającego  w
zakresie  przesłanek  do  wygaszenia  mandatu  Karolinie  Pawliczak,  radnej  Rady  Miasta
Kalisza. Pismo Wojewody Wielkopolskiego było następstwem anonimowego zawiadomienia
(podpisanego zwrotem „Zaniepokojeni Mieszkańcy Kalisza”), w którym wskazano, że radna
nie zamieszkuje na terenie  miasta  Kalisza.  Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
zlecone zostało Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady
Miasta  Kalisza,  która  podjęła  czynności  sprawdzające  stan  faktyczny  i  przeanalizowała
przesłanki do wygaszenia mandatu radnej w oparciu o treść art. 383 §1 pkt 2 oraz art. 10 §1
pkt 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy /Dz.U.2018.754 ze zm./.

Radna  Karolina  Pawliczak  została  poproszona  o  złożenie  wyjaśnień  w  zakresie
dotyczącym  miejsca  zamieszkania,  zgodnie  z  pismem  Wojewody  Wielkopolskiego
i anonimowym zawiadomieniem. Radna złożyła pisemne wyjaśnienia (wyjaśnienia stanowią
załącznik  nr  1),  z  którymi  zapoznała  się  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz
Samorządu Osiedlowego. O sporządzenie opinii prawnej w zakresie przesłanek prawnych do
wygaszenia mandatu radnej  w oparciu o ustalony stan faktyczny poproszony został  radca
prawny.  Opinia  prawna  została  sporządzona  i  przekazana  Radzie  Miasta  Kalisza  (opinia
stanowi załącznik nr 2). Z treścią opinii zapoznała się Komisja Prawa, Porządku Publicznego
oraz  Samorządu  Osiedlowego,  która  na  swoim posiedzeniu  w  dniu  16  kwietnia  2019  r.
szeroko omówiła i przeanalizowała sprawę wygaszenia mandatu radnej Karolinie Pawliczak.

W oparciu o złożone przez radną wyjaśnienia oraz opinię radcy prawnego Komisja
stwierdziła, że brak jest podstaw do wygaszenia Karolinie Pawliczak mandatu radnej Rady
Miasta  Kalisza.  W dniu  kandydowania  w  wyborach  samorządowych  Karolina  Pawliczak
posiadała  bierne  prawo  wyborcze,  co  uznała  wówczas  właściwa  komisja  wyborcza,
a  w  konsekwencji  czego  radna  kandydowała  i  została  wybrana.  Zbadane  przez  Komisję
okoliczności  nie  wskazują,  aby  nastąpiła  zmiana  stanu  faktycznego  co  do  miejsca
zamieszkania radnej wobec tego, który występował w dniu wyborów. Złożone wyjaśnienia
radnej oraz fakty znane członkom Komisji, z uwagi na wieloletnią aktywność samorządową
i zawodową radnej  Karoliny Pawliczak (funkcja Wiceprezydenta Miasta  Kalisza w latach
2014-2018, funkcja radnej w kadencjach: 2002-2006, 2010-2014, 2014-2018) wskazują, że
centrum życiowej aktywności, związanej z pracą i rodziną nieprzerwanie skupione jest na
terenie  miasta  Kalisza.  Tym  samym  w  ocenie  Komisji  brak  jest  podstaw
do uznania,  iż  zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej  Karoliny
Pawliczak, co zostało wskazane w opinii Komisji.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

 Opinia radcy prawnego.
Przyjęto do wiadomości.

Ad. 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.



Brak.

Ad.17. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie dziękując
radnym za przybycie i udział w dyskusji. 

Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miasta Kalisza

/.../
Zbigniew Włodarek


