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 Protokół Nr 0012.4.12.2019
z posiedzenia Prawa, Porządku Publicznego 

oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  
które odbyło się dnia 17 października 2019 roku.

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

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  odwołania  z  funkcji  ławnika  pana  Ireneusza

Marczyńskiego.
4. Przyjęcie  opinii  Zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów  na  ławników  do  sądów

powszechnych.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz

ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego  na  lata  2020-2023  dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Cmentarza  Komunalnego
w Kaliszu.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2019-2038.
9. Korespondencja:
 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu

Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kalisza informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019 roku,

 pismo  Komendanta  Straży  Miejskiej  ws.  aktualnego  stanu  monitoringu  wizyjnego
Miasta Kalisza.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. 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: 9 osób za (9 obecnych).

Ad.3. Projekt  uchwały  w  sprawie  odwołania  z  funkcji  ławnika  pana  Ireneusza
Marczyńskiego.
Przewodniczący komisji poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło
pismo Prezesa  Sądu Okręgowego dotyczące  odwołania  z  funkcji  ławnika  pana  Ireneusza



Marczyńskiego z  powodu zachowania  godzącego  w powagę Sądu.  Przewodniczący Rady
Miasta skierował powyższe pismo do rozpatrzenia przez Komisję Prawa. Dodał, że zgodnie
z zapisami ustawy pan Marczyński został powiadomiony o dzisiejszym posiedzeniu komisji
i jest na nim obecny.
Pan Marczyński omówił postępowanie sądowe, które było wobec niego toczone i zakończone
zostało  warunkowym  umorzeniem  wyroku.  W  wyniku  powyższego  Przewodniczący
Wydziału III Sądu Okręgowego w Kaliszu wydał zarządzenie w sprawie nie powoływania
pana  Marczyńskiego  do  pełnienia  obowiązków  ławnika  do  czasu  prawomocnego
rozstrzygnięcia sprawy.
Radny  Eskan  Darwich  zapytał  kiedy  kończy  się  obecna  kadencja  ławników.  Otrzymał
odpowiedź, że kadencja trawa do końca bieżącego roku. 
Przewodniczący  komisji  przypomniał,  że  Komisja  Prawa  jedynie  opiniuje  przedmiotowy
projekt uchwały, a decyzja o podjęciu uchwały leży po stronie Rady.
Pan Marczyński dodał, że w kwietniu lub maju, udał się do sądu aby uzyskać informacje
w jaki sposób może zostać znów przywrócony. Otrzymał informacje, iż z powyższą sprawą
ma się  kierować do Prezesa Sądu. Pan Marczyński  poinformował,  iż  skierował  pismo do
Prezesa  Sądu,  na  które  odpowiedź  częściową  otrzymał  dopiero  18  września.  Radny
Skarżyński zapytał, co dokładnie oznacza warunkowe umorzenie. Radna Magdalena walczak
wyjaśniła, że nie oznacza skazania, ale uznanie tego, że popełnił dany czyn, jednak biorąc pod
uwagę dotychczasową niekaralność nie  wymierza mu się  kary,  lecz daje się  takiej  osobie
szanse  w  postaci  próby  na  okres  od  roku  do  trzech  lat.  Natomiast  jeśli  w  tym  okresie
popełniłaby jakiś czyn bądź naruszyła porządek prawny, wtedy sprawa jest podejmowana na
nowo i zapada w niej wyrok. Radny Mroziński zapytał, co w przypadku jeśli w tym okresie
się nic nie wydarzy. Radna Walczak wyjaśniła, że po okresie próby usuwa się to z karty karnej
i osoba jest traktowana jako nie karana. Następnie wynikła dyskusja dotycząca przedmiotu
oskarżenia pana Marczyńskiego w przedmiotowej sprawie. Radny Chrzanowski stwierdził, że
analiza sytuacji w tym zakresie do niczego nie prowadzi. Pan Marczyński zarzucił,  że nie
został  nawet  poproszony  o  złożenie  wyjaśnień  przed  radą  ławniczą.  Przewodniczący
poinformował,  że  Rada  Miasta  ma  dopełnić  formalności  związanych  z  zapisami
ustawodawcy,  a  nie  opiniować  decyzje  podjęte  przez  radę  ławniczą.  Dodał,  że  zarzutem
w sprawie odwołania z  funkcji  ławnika  jest  zachowanie  godzące w powagę sądu.  Radny
Mroziński  zapytał,  czy  obecna  forma  wyroku  jest  formalnym  przeciwwskazaniem  do
pełnienia funkcji ławnika. Radna Walczak wyjaśniła, że jako przyczynę odwołania nie podaje
się  tego,  że  otrzymano  wyrok,  lecz  uznaje  się,  że  osoba,  której  zarzuca  się  zachowanie
niezgodne z prawem, nie może sprawować funkcji związanej z wymiarem sprawiedliwości.
Radny  Skarżyński  potwierdził,  że  to  nie  komisja  powinna  rozstrzygać  poprawność
postępowania sądowego i jego zdaniem to, czy pan Marczyński pozostanie lub nie pozostanie
wśród ławników, nie wpłynie w żaden sposób na pracę sądu. Radny poinformował, że w tej
sprawie wstrzyma się  od głosu.  Radna Elżbieta  Dębska spytała  pana Marczyńskiego,  czy
w  postępowaniu  sądowym  były  zarzuty  również  do  innych  osób  w  Klubie  Calisia.  Pan
Marczyński odpowiedział, że były takie osoby.
Radny Chrzanowski spytał, czy powinno się w tej sytuacji niezwłocznie podejmować projekt
uchwały  w  tej  sprawie.  Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  Naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta
wyjaśniła, że nie jest to wprost uregulowane w przepisach, lecz sugestia radcy prawnego była
taka, że powinno się to odbyć na najbliższej sesji Rady Miasta. Radny zaproponował, aby
wnioskiem  komisji  przedmiotowy  projekt  uchwały  zdjąć  z  porządku  obrad  dzisiejszego
posiedzenia.  Przewodniczący  komisji  odpowiedział,  że  nie  podziela  tej  opinii,  ponieważ
wniosek może być przez komisję przegłosowany, jeśli zgłosi go jeden z radnych. 
Radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie: 10 osób wstrzymało się od głosowania (10 obecnych).



Ad. 4.  Przyjęcie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych.
Wobec braku uwag radni przystąpili do głosowania.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023 dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.
Projekt  uchwały  omówił  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).

Ad.  6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Cmentarza  Komunalnego
w Kaliszu.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.
Radny  Chrzanowski  spytał,  czy  istnieje  przepis,  który  nakazuje  posiadanie  samochodu
elektrycznego.  Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych wyjaśnił, że istnieje ustawa o elektromobilności, która nakłada na jednostki
samorządu  terytorialnego  obowiązek  udziału  we  flocie  wykorzystywanej  do  zadań
publicznych określonej procentowo ilości pojazdów elektrycznych. 
Radny Zbigniew Włodarek spytał komu będzie służył ten pojazd elektryczny i jaką funkcję
będzie  spełniał.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  w wyniku kontroli  prowadzonej  w Urzędzie
Miasta  przez  NIK  udowodniono,  że  do  zakupu  pojazdu  zobowiązuje  Miasto  ustawa,
a zakupiony pojazd elektryczny zastąpi ten dotychczas używany. Radny Chrzanowski spytał,
czy ten  temat  był  już  omawiany na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju.  Radni  odpowiedzieli,
że tak i został pozytywnie zaopiniowany.
Radny Tadeusz Skarżyński spytał, co kryje się pod hasłem Lokalne Centrum Dydaktyczne
Straży  Pożarnej.  Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  tym  tematem  zajmuje  się  Wydział
Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych,  ale  z  tego  co  wie  w  wyremontowanym
budynku Straży Pożarnej mają odbywać się m. in. szkolenia z zakresu obronności i spraw
przeciwpożarowych. Dodała, że więcej informacji w przedmiotowej sprawie może udzielić
naczelnik Wydziału Aleksander Quoos. 
Radny Roman Piotrowski zwrócił uwagę na fakt, iż opracowywane są nieustannie programy
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a statystyki pokazują, że wpływy z koncesji
rosną, co wskazuje na to, że spożycie alkoholu jednak wzrasta. Zastępca naczelnika Wydziału
Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych,  pan  Janusz  Sibiński  wyjaśnił,  że  badania
ogólnopolskie wskazują na drastyczny wzrost sprzedaży alkoholu, na co największy wpływ
mają działania marketingowe przemysłu spirytusowego. W statystykach najbardziej dominuje
sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności 100 ml czyli tzw. „małpek”. Dodał, że jeśli
chodzi o Kalisz, to wpływy z koncesji kształtują się na mniej więcej jednakowym poziomie
w ostatnim czasie. 
W związku z brakiem dodatkowych uwag, radni przystąpili do głosowania.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych).

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
Projekt  uchwały  omówiła  pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  Kalisza.  Wyjaśniła,
że merytorycznie projekt uchwały podlega pod Komisję Prawa tylko w jednym punkcie, a jest



to  się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe
(w zakresie wydatków bieżących) pn. „Umowy najmu, umowy użyczenia”, a celem zadania
jest zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta.
Przedmiotowe umowy dotyczą zabezpieczenia siedzib dla Sołectwa i pięciu Osiedli. Umowy
zawarte  są  dla:  Osiedla  Rypinek  ze  Szkołą  Podstawową  Nr  13  w  Kaliszu,  Osiedla
Szczypiorno z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu, Osiedla Śródmieście I ze
Szkołą Podstawową nr 3 w Kaliszu, Osiedla Dobro z OSP Dobrzec -Kalisz, Rady Osiedla
Zagorzynek  z  Parafią  Rzymsko  Katolicką  pw.  NNMP  w  Kaliszu  oraz  Rady  Sołeckiej
Sołectwa Sulisławice z OSP Sulisławice – Kalisz.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).

Ad. 9. Korespondencja:
 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu

Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kalisza informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019 roku,

Przyjęto do wiadomości.
 pismo  Komendanta  Straży  Miejskiej  ws.  aktualnego  stanu  monitoringu  wizyjnego

Miasta Kalisza.
Radny  Piotr  Mroziński  poinformował,  że  złożył  interpelację  w  sprawie  monitoringu
wizyjnego  miasta  i  dodał,  że  posiada  dużo  bardziej  obszerny  materiał  w  przedmiotowej
sprawie,  ze  szczegółową  informacją  o  faktycznym  stanie  technicznym  tych  urządzeń.
Stwierdził,  że  sytuacja  wygląda  bardzo  źle.  Wyjaśnił,  że  obecnie  30%  kamer  jest
uszkodzonych, naprawiane są kamery, których tak naprawdę nie powinno się naprawiać, bo
jest  to  nieopłacalne,  a  kupowane  są  kamery  nowe,  których  z  kolei  nie  można  w  pełni
wykorzystać,  ponieważ  są  niekompatybilne  z  bazą.  Dodał,  że  przez  ostatnie  cztery  lata
wydano 100 tysięcy złotych na utrzymanie tego systemu, głównie na naprawę tego sprzętu.
Gdyby wtedy zainwestować te środki w nową platformę systemową, to dziś mielibyśmy bazę
nowoczesnego  systemu.  Stwierdził,  że  w  tym  roku  jest  to  najwyższy  czas,  żeby  zacząć
modernizację systemu, ponieważ dalsze wyrzucanie kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie
nie ma sensu.

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos zabrał pan                                    , zapraszając wszystkich radnych na spotkanie związane
z prezentacją historii herbu Kalisza, które odbędzie w dniu 29 października o godzinie 17.00,
w sali nr 36 w Ratuszu.
Następnie  odniósł  się  do  interpelacji  złożonej  przez  radnego  Piotrowskiego,  dotyczącej
zwiększenia liczby miejsc postojowych w centrum miasta. Stwierdził, że jest to problem nie
tylko  centrum,  ale  także  całego  miasta.  Zaproponował  swoją  pomoc  oraz  możliwość
wskazania odpowiedniej dokumentacji związanej z przedmiotową sprawą.

Ad.11. 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


