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Protokół Nr 0012.4.22.2020
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu

Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 17 września 2020 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu

się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.
5. Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  WRM.7010.1.54.2020  z  dnia  20.08.2020  r.

przekazujące listy zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021
rok celem zaopiniowania przez stałe komisje Rady Miasta Kalisza.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  międzygminnego  w  sprawie
wyznaczenia Aglomeracji Kalisz.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na 2021 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2020 – 2039.
10. Korespondencja:
 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu w sprawie zabezpieczenia środków

w budżecie miasta Kalisza na rok 2021 z przeznaczeniem na wsparcie działań Policji;
 Pismo  Starosty  Kaliskiego  w  sprawie  delegowania  radnych  do  Komisji

Bezpieczeństwa  i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego;
 Pismo  Rady Osiedla  Majków z  dnia  01.04.2020  r.  dotyczące  Osiedlowego  Domu

Kultury i Sportu;
 Pismo mieszkańca dotyczące herbu miasta Kalisza z dnia 17.08.2020r.;
 Interpelacja ws. nazwy ulicy Bolesława Skarżyńskiego;
 Odpowiedź na interpelację ws. nazwy ulicy Bolesława Skarżyńskiego.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

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



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu  Osiedlowego,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który  powitał  wszystkich  obecnych
radnych i gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3.  Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2020  r.  oraz
o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy finansowej,  w tym realizacji  przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Informację omówiła pani skarbnik, Aneta Ochocka.
Następnie przebieg wykonania budżetu za I półrocze omówiły: Pani Katarzyna Wawrzyniak,
naczelnik  Kancelarii  Rady Miasta  oraz  Ewelina  Fabiańczyk-Kustosz,  naczelnik  Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego. Radny Tadeusz Skarżyński spytał, jak długo będzie trwał
remont sali recepcyjnej w ratuszu i czy zostaną również wymienione meble znajdujące się
w sali. Pani naczelnik odpowiedziała, że remont zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą,
planowany jest do końca tego roku. Wyjaśniła, że Prezydent zdecydował, że należy również
wymienić  meble.  Wydział  wystąpił  z  wnioskiem  o  zmianę  w  planie  wydatków,  aby
zabezpieczyć również środki na wymianę mebli tj. stoły, mównicę, aranżację oraz krzesła.
Dodała, że jeśli wydział uzyska zgodę przystąpi do procedury przetargowej w tej sprawie.
Przewodniczący  komisji  wspomniał  dodatkowo  o  nagłośnieniu  sali  recepcyjnej,  które
pozostawiało wiele do życzenia ze względu na jakość dźwięku podczas przemówień. Pani
Fabiańczyk-Kustosz  odpowiedziała,  że  w  ramach  remontu  przewidziana  jest  również
wymiana nagłośnienia sali.  Przebieg wykonania budżetu za I półrocze Komendy Miejskiej
Policji omówił pan Tadeusz Królikowski, zastępca komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu.
Pan komendant wspomniał także o piśmie, które znajduje się w korespondencji dzisiejszego
posiedzenia, które dotyczące wsparcia finansowego policji o dodatkowe środki na zadania
związane  z  dodatkowymi  płatnymi  służbami  prewencyjnymi  oraz  patrolami
umundurowanymi  w  czasie  wolnym  od  służby,  pokrycie  kosztów  badań  lekarskich  osób
doprowadzonych  do  PdOZ,  wypłatę  nagród  dla  najlepszych  policjantów,  zakup  i  druk
materiałów prewencyjnych oraz dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów.  Radny Tadeusz
Skarżyński zapytał o kwestię związana z targowiskiem na ul. 3 Maja. Zwrócił uwagę na to, że
docierają do niego głosy mieszkańców tej okolicy w sprawie blokowania okolicznych ulic
w dni targowe. Następny temat, który poruszył to zatrzymania osób nietrzeźwych oraz koszty
ponoszone za badania  przeprowadzone tym osobom podczas  zatrzymania.  Spytał  również
o powód zamknięcia izby wytrzeźwień i o to jak inaczej można rozwiązać problem z PdOZ
w Kaliszu. Pan komendant wyjaśnił, że do roku 2019 funkcjonowało konsorcjum, które miało
podpisaną  umowę  i  zatrudniało  pewna  grupę  lekarzy,  którzy  przebywali  na  stałe
w pomieszczeniach,  do których kierowane były osoby nietrzeźwe.  Umowa obowiązywała
3 lata i o ile kwoty wynagrodzeń na początku tego okresu były zachęcające do podjęcia pracy
przez lekarzy, to na koniec już niestety nie. Obecna umowa jest podpisana do maja 2020 roku
i musi zostać renegocjowana, więc najpewniej dotychczasowe kwoty ulegną podwyższeniu.
Radna  Elżbieta  Dębska  spytała  jaka  jest  różnica  kosztów  utrzymania  pomiędzy  izbą
wytrzeźwień a PdOZ. Pan komendant odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć teraz
na to pytanie, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba może taką informację przygotować. 



Radny  Roman  Piotrowski  dopytywał  czy  osoby zatrzymywane  codziennie  muszą  być  za
każdym razem badane. Pan komendant odpowiedział, że taka osoba za każdym razem przed
umieszczeniem w PdOZ musi być zbadana.
Następnie  przebieg  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2020 roku omówił  komendant  PSP
Kalisz, pan Sławomir Kotoński.
Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Straży Miejskiej Kalisza przedstawił
pan  Dariusz  Hybś,  komendant  SMK.  Radny  Piotr  Mroziński  spytał  o  modernizację
monitoringu  miasta.  Radny  Tadeusz  Skarżyński  wyjaśnił,  że  na  tą  chwilę  sprawa  się
zatrzymała, ponieważ jedyną odpowiedź jaką otrzymano to taka, że obecnie nie ma na ten cel
środków, lecz do tego tematu trzeba niebawem wrócić.
Radna  Karolina  Sadowska  spytała  o  kwestię  dotyczącą  zakupu  taserów/paralizatorów dla
Straży Miejskiej. Temat ten omówił komendant Straży Miejskiej Kalisza, pan Dariusz Hybś.
Następnie głos zabrał pan Włodzimierz Karman, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych, który omówił wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku
oraz  zadania  jakie  są  zaplanowane  na  dalszą  część  roku.  Poinformował,  że  wykonanie
założonego planu kształtuje się obecnie na poziomie 47,10%.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.
Głos w tym punkcie zabrał pan Maciej Antczak oraz pan                      , przedstawiciele
Komitetu  Inicjatywy  Uchwałodawczej  w  sprawie  nadania  statutu  Młodzieżowej  Radzie
Miasta Kalisza. Pan Antczak podziękował za wszelkie uwagi oraz pomoc w przygotowaniu
statutu.  Wyjaśnił,  że  pomysł  stworzenia  Młodzieżowej  Rady  Miasta  zrodził  się  podczas
spotkań  samorządów  uczniowskich  w  czasie  trwania  Kaliskiego  Turnieju  Debat,  gdzie
stwierdzono,  że  jest  to  doskonała  szansa  na  związanie  młodych  osób  z  miastem Kalisz.
Poinformował,  że  przygotowany  został  statut,  który  wzorowany  był  w  dużej  mierze  na
regulaminie  Młodzieżowego  Sejmiku  Wojewódzkiego  Wielkopolskiego.  Dodał,  że  sama
formuła statutu została uproszczona i skrócona tak, aby była bardziej czytelna i zrozumiała.
Kolejnymi  reformami,  które  zostały  wprowadzone  jet  zmniejszenie  liczby  radnych
Młodzieżowej  Rady Miasta  do  15  osób (13  przedstawicieli  kaliskich  szkół  średnich  oraz
2 przedstawicieli kaliskich ośrodków szkolnictwa wyższego), rezygnacja z funkcji opiekuna
Młodzieżowej Rady Miasta oraz zwiększenie kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej
Rady Miasta. Radny Tadeusz Skarżyński pochwalił inicjatywę reaktywowania Młodzieżowej
Rady  Miasta  Kalisza  i  stwierdził,  że  o  sprawach  młodych  powinna  decydować  właśnie
młodzież. Radna Karolina Sadowska zainteresowała się zapisem dotyczącym wyboru radnych
przez  zespół,  który  w  jej  odczuciu  może  być  zbyt  subiektywny.  Pan  Daniel  Dudek
odpowiedział,  że  jego  zdaniem  dotychczasowa  procedura  wyboru  radnych  była  bardziej
subiektywna,  a  proponowana  obecnie  zaczerpnięta  została  z  Młodzieżowego  Sejmiku
Wojewódzkiego Wielkopolskiego i od wielu lat doskonale funkcjonuje.
W związku z brakiem kolejnych uwag i  pytań ze strony radnych przewodniczący komisji
zaproponował przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad.5.  Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  WRM.7010.1.54.2020  z  dnia  20.08.2020  r.
przekazujące listy zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021
rok celem zaopiniowania przez stałe komisje Rady Miasta Kalisza.
Głos w tym punkcie zabrała pani Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju.
Poinformowała, że są to wszystkie zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, jest ich
łącznie 137, lecz nie wszystkie z nich przejdą pozytywną weryfikację.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad listami projektów.
Głosowanie ws. listy projektów ogólnomiejskich: 8 głosów za (8 obecnych).



Głosowanie ws. listy projektów ogólnomiejskich zielonych: 8 głosów za (8 obecnych).
Głosowanie ws. listy projektów lokalnych: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad.6.  Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie
wyznaczenia Aglomeracji Kalisz.
Projekt  uchwały  został  omówiony  przez  pana  Pawła  Bąkowskiego,  naczelnika  Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Głosowanie: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 rok.
Projekt  uchwały  omówił  pan  Włodzimierz  Karman,  zastępca  naczelnika  Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad.10. Korespondencja:
 Pismo  Starosty  Kaliskiego  w  sprawie  delegowania  radnych  do  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.

Głosowanie  w  sprawie  delegowania  radnej  Agnieszki  Koniecznej  do  składu  Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego
Głosowanie: 6 głosów za (6 obecnych).

Głosowanie  w  sprawie  delegowania  radnej  Agnieszki  Koniecznej  do  składu  Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego
Głosowanie: 6 głosów za (6 obecnych).
 
W związku z błędem w porządku obrad i omyłkowym nie dodaniem dwóch uchwał radni
przystąpili do głosowań w sprawie rozszerzenia porządku obrad.
Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok: 7 głosów za (7 obecnych).
Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta  Kalisza  na  lata  2020 –  2039:  7  głosów za
(7 obecnych).

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020 – 2039.
Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.
Głosowanie: 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się (7 obecnych).

Ad.10. c.d. Korespondencja:
 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu w sprawie zabezpieczenia środków

w budżecie miasta Kalisza na rok 2021 z przeznaczeniem na wsparcie działań Policji;
Przyjęto do wiadomości.

 Pismo  Rady Osiedla  Majków z  dnia  01.04.2020  r.  dotyczące  Osiedlowego  Domu
Kultury i Sportu;



Przyjęto do wiadomości.
 Interpelacja ws. nazwy ulicy Bolesława Skarżyńskiego;

Przyjęto do wiadomości.
 Odpowiedź na interpelację ws. nazwy ulicy Bolesława Skarżyńskiego.

Przyjęto do wiadomości.
 Pismo mieszkańca dotyczące herbu miasta Kalisza z dnia 17.08.2020r.;

Głos  zabrał  pan  Krzysztof  Pietrzak,  który  przedstawił  swoje  uwagi  dotyczące
wizerunku herbu miasta Kalisza.

Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim zgromadzonym za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący
     Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

          /... /
        Zbigniew Włodarek

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.  5 ust. 2 z dnia 6
września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  jawność  wyłączyła  Katarzyna
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.


