
KRM.0012.0055.2017
D2017.05.02105

Protokół Nr 0012.3.42.2017
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 16 maja 2017 roku 
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2016 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  godności  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta

Kalisza (śp. ppłk. Henrykowi Grochowskiemu)
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  godności  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta

Kalisza (śp. Ignacemu Adamowi Bujnickiemu)
7. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. 
8. Korespondencja:

- odp. na pismo dot. usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych,
-  korespondencja  mailowa  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Inowrocławia  dot.
uchwały  ws.  sprzeciwu  wobec  zapowiadanych  zmian  prawa  samorządowego
w Polsce,
- opinia RIO ws. sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją
o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zakończenie posiedzenia.

+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2017-2030.
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (ul. Bolesława
Rumińskiego na ul. Zacisze)
+Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza  (ul.  Hanki
Sawickiej na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
+  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany nazwy ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza  (ul.  Józefa
Koszutskiego na ul. Władysława Reymonta)
+ Projekt  uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie  miasta  Kalisza (ul.  Lucjana
Szenwalda na ul. Cypriana Kamila Norwida)
+  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza  (ul.  Marii
Koszutskiej na ul. Gustawa Arnolda Fibigera)
+ Projekt  uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie  miasta  Kalisza  (ul.  Stefana
Dybowskiego na ul. Benedykta Dybowskiego)
+  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg
i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej

 *************************************************************************
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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: 4 osoby za (4 obecnych).
Ad.3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2016 rok.
Głos w tym punkcie zabrała  pani  Skarbnik,  Irena Sawicka.  Oznajmiła,  iż  sprawozdaniem
finansowym  są  dane  wynikające  z  ewidencji  księgowej  w  postaci  bilansu,  zestawienia
rachunków strat i zysków oraz zestawienia w funduszach. Łączne sprawozdanie finansowe
jest podstawą do przygotowania wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi. 
Wobec braku pytań  ze strony radnych  przystąpiono do głosowania:  4 osoby za,  2 osoby
wstrzymały się od głosu (6 obecnych). 
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg
i  Komunikacji  w  Kaliszu  oraz  upoważnienia  do  załatwiania  indywidualnych  spraw
z zakresu administracji publicznej.
Pan  Krzysztof  Gałka,  p.o  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  Społecznej
oznajmił,  iż  statut  został  ujednolicony.  Głównym  powodem  zmiany  jest  wprowadzenie
sprawy związanej z usuwaniem pojazdów z drogi.  
Radny Darwich zapytał jak będzie to wyglądać w praktyce. 
Pan Gałka oznajmił, iż w przypadku gdy kierowca zostanie zatrzymany i jest nietrzeźwy i nie
ma innego kierowcy żeby kontynuować jazdę,  wtedy pojazd ten jest  usuwany. Na terenie
miasta są wyznaczone parkingi i jednostki, które holują pojazd. Ponadto będą wyznaczone
jednostki  do  usuwania  pojazdów  z  drogi  i  umieszczania  ich  na  parkingu  strzeżonym.
Zajmować się tym będzie firma zewnętrzna, a dyspozycje będzie wydawać Straż Miejska albo
policja.  
Pani Spychalska dodała, że obywatel też może zgłosić zdarzenie do poszczególnych jednostek
i zostanie to poddane weryfikacji i ewentualnie usunięte. 
Radny Darwich dopytał co się zmieniło. Pan Gałka oznajmił, iż do tej pory nie było art. 50a
czyli przypadków, kiedy pojazd stoi w miejscu, nie posiada tablic rejestracyjnych i nie znamy
właściciela. 
Wobec dalszych braku pytań  ze  strony radnych przystąpiono do głosowania: 5  osoby za
(5 obecnych).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza
(ul. Bolesława Rumińskiego na ul. Zacisze).
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na
terenie miasta Kalisza został podzielony na 6 uchwał. 
Radny Chrzanowski zapytał o opinię w sprawie zmianę nazwy na ul. Władysława Reymonta. 
Pani  Spychalska  wyjaśniła,  iż  przewodnicząca  Rady  Osiedla  Majków  przesłała  pismo
wyrażające zgodę, że rada osiedla akceptuję zmianę na ul. Władysława Reymonta. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza
(ul. Hanki Sawickiej na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego).
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza
(ul. Józefa Koszutskiego na ul. Władysława Reymonta).
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza
(ul. Lucjana Szenwalda na ul. Cypriana Kamila Norwida).
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Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza
(ul. Marii Koszutskiej na ul. Gustawa Arnolda Fibigera).
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.10.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Kalisza
(ul. Stefana Dybowskiego na ul. Benedykta Dybowskiego).
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 
Pani Spychalska poinformowała, iż na poprzedniej Komisji została wydana pozytywna opinia
dla osób rekomendowanych do poszczególnych nagród. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 4 osoby za (6 obecnych-
2 osoby nie głosowały).
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza (śp. ppłk. Henrykowi Grochowskiemu).
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 4 osoby za (6 obecnych-
2 osoby nie głosowały).
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza (śp. Ignacemu Adamowi Bujnickiemu).
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 4 osoby za (6 obecnych-
2 osoby nie głosowały).
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 3 osoby za (6 obecnych-
3 osoby nie głosowały).
Ad.15.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani  Skarbnik  wspomniała  o  dochodach  i  wydatkach  z  tytułu  rozwiązywania  problemów
alkoholowych. Oznajmiła,  iż uruchamiany wolne środki,  które dotyczą niewykorzystanych
środków  alkoholowych.  Przedstawiła  ich  kwotę  oraz  wykorzystanie.  Wspomniała,  iż
otrzymano  uchwałę  Sejmiku  Wojewódzkiego,  która  wyraziła  zgodę  na  przekazanie  przez
województwo wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego m.in.
na budowę areny sportowej. Ponadto otrzymano pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania związane z edukacją ekologiczną
miasta. 
Radny Skarżyński zapytał o zadanie związane z remontem patio. 
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  iż  remont  związany  jest  z  zamontowaniem  siatki  nad  patio
w związku z pojawianiem się tam licznego ptactwa. 
Radny Skarżyński zapytał o remont kotłowni Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki, gdyż
pamięta iż budynek ten miał być podłączony pod Ciepło kaliskie. Pani Spychalska uznała, że
należałoby się  dowiedzieć  czy  jest  to  remont  kotłowni  czy  dostosowanie.  Pani  Skarbnik
oznajmiła, iż wyjaśni tą kwestię. 
Radny  Skarżyński  zainteresował  się  kwotą  w  rozdziale  92695  –  pozostała  działalność
w kulturze fizycznej.
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok:
4 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosu (7 obecnych). 
Pani  Sawicka  poinformowała  o  autopoprawce  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany
uchwały budżetowej  na  2017 rok i  przedstawiła  zadania  w niej  zawarte  m.in.  otrzymaną
dotację na remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 12.
Radna Spychalska zapytała kiedy przystąpimy do remontu osuwiska przy ul. Łódzkiej. 
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Pan Gałka wyjaśnił, że 2 lata temu został złożony wniosek do wojewody wielkopolskiego,
ponieważ  istnieje  możliwość  uzyskania  środków  celowych  z  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Osuwisko to wpisuje się w ten program. Pan Gałka oznajmił,
iż  znajdujemy się  przed  przetargiem,  jest  przygotowana  dokumentacja.  Procedowana  jest
kwestia  uzyskania  dofinansowania,  wniosek od wojewody został  przekazany do MSWiA.
W  związku,  iż  w  ostatnim  czasie  stan  uległ  pogorszeniu  poproszono  prezydenta,  aby
zabezpieczyć środki i  jak najszybciej  ogłosić przetarg.  Ponadto postępowanie przetargowe
jest przygotowywane. Planowane prace mają być wykonane przy przejezdności ul. Łódzkiej.
Co więcej planowana jest rozbiórka nawierzchni, przebudowa sieci w uzbrojenie techniczne,
wykonanie nasypu zbrojonego.
Przewodnicząca Komisji  zapytała  czy istnieje  szansa,  aby prace rozpoczęły się w okresie
wakacyjnym. Pan Gałka oznajmił, że takie są plany. Radna dopytała na jakim etapie znajduje
się ul. Stawiszyńska (droga krajowa nr 12). Pan Gałka oznajmił, iż przyznana została dotacja
z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. W tym roku planowany jest remont ul. Stawiszyńskiej na
odcinku od Al. Wojska Polskiego do pierwszego ronda admirała Świrskiego oraz dokończenie
remontu ulicy Poznańskiej od wjazdu na cmentarz do granicy miasta. 
Pani Spychalska zapytała czy przy remoncie ulicy Poznańskiej  uwzględniona została pętla
przy  PWSZ.  Ponadto  zwróciła  uwagę,  iż  brakuje  wiaty  przy  znajdującym  się  w  tam
przystanku autobusowym. Pan Gałka oznajmił,  że  nie,  gdyż pętla  nie  jest  drogą krajową.
Natomiast informacja odnośnie wiaty zostanie przekazana.
Radny Piotrowski zainteresował się kortami, które były wykonane w tym roku. Pani Skarbnik
oznajmiła, iż MZDiK nie zajmuje się tymi sprawami.
Pan Gałka wyraził zadowolenie, że w końcu udało się dopuścić ruch na ul. Chopina. 
Radny Chrzanowski zwrócił  uwagę, że trzeba dobrze zweryfikować specyfikację,  określić
warunki udziału wykonawcy żeby był rzetelny. Pan Gałka uznał, że jest to trudne. 
Ad.16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.
Pani Skarbnik wymieniła zadanie dotyczące merytorycznie Komisji.
Wobec  braku  pytań  ze  strony radnych  przystąpiono  do  głosowania:  5  osób  za,  3  osoby
wstrzymały się od głosu (8 osób obecnych).
Ad.17. Korespondencja.
Przewodnicząca  Komisji  poinformowała  o  korespondencji,  która  została  dołączona  do
porządku obrad. Ponadto wpłynęło pismo z Wydziału Organizacyjnego jako informacja, iż po
zmianie  dekomunizacyjnej  dotyczących  ulic  będzie  sprawdzane  czy  miasto  nie  posiada
innych obiektów m.in. postaci pomników, które propagują komunizm. 
Radny Skarżyński przypomniał, iż jeden z radnych zwracał też uwagę na nazewnictwo szkół. 
Ad. 18.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Witoń zauważył, że w systemie E-sesja nie zapisał się wynik głosowania punktu 4 i 11.
Pracownik Kancelarii  Rady Miejskiej  oznajmiła,  iż  wynik nie  zapisał  się  w systemie,  ale
będzie  on  zawarty  w  protokole.  Pani  Spychalska  dodała,  że  być  może  nastąpił  problem
z Internetem. 
Ad.19. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania   porządku  obrad  Przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie  dziękując
radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.
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Protokołowała:
Natalia Janczak      Przewodnicząca

Komisji Prawa, Porządku Publicznego
     oraz Samorządu Osiedlowego

  Rady Miejskiej Kalisza

           /-/
   Magdalena Spychalska
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