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 Protokół Nr 0012.4.8.2019
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 18 czerwca 2019 roku.

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

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Raport o stanie gminy za 2018 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2018”. 

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy drodze  wewnętrznej  na  terenie  miasta

Kalisza.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Korespondencja:
 Pismo Komendanta Miejskiego Policji  w Kaliszu w sprawie nagród za osiągnięcia

w służbie policjantów Komendy Miejskiej w Kaliszu,
 Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawie wyboru ławników sądowych

na kadencję 2020-2023,
 Pismo mieszkańca z dnia 20.05.2019 r. w sprawie mandatu radnego,
 Pismo mieszkańca z dnia 27.05.2019 r. w sprawie mandatów radnych,
 Pismo mieszkańca z dnia 10.06.2019 r. w sprawie mandatu radnego.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. 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 głosów za (9 obecnych).

Ad.3. Raport o stanie gminy za 2018 rok.
Głos zabrał pan Marcin Cieloszyk, Naczelnik Kancelarii Prezydenta omawiając raport.



Radna Elżbieta Dębska zainteresowała się zapisem w raporcie, który mówi o zmniejszającej
się roli Kalisza jako ośrodka akademickiego, o czym świadczy spadająca liczba studentów
i stwierdziła, że jest to trochę niepokojąca tendencja. Radny Tadeusz Skarżyński wspomniał,
że jeśli chodzi o Państwową Wyższą Szkołę Zawodową to ta tendencja jest wręcz odwrotna
i  studentów jest  coraz  więcej,  a  szkoła  wnioskuje  co  jakiś  czas  o  przekazanie  kolejnych
budynków na jej potrzeby. Stwierdził, że w tej sytuacji nie widzi podstaw do jakichkolwiek
obaw. Wobec braku innych pytań raport przyjęto do wiadomości.

Ad.4.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2018  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta
Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego  na rok 2018”. 
Sprawozdanie  przedstawił  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych.

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
Projekt uchwały omówił pan Michał Marczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za,  4 głosy wstrzymujące się
(8 obecnych).

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta
Kalisza.
Projekt uchwały omówił pan Michał Marczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 głosów za (10 obecnych).

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Głos zabrała pani Irena Sawicka, omawiając projekt uchwały.
Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad.8. Korespondencja:
 Pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  w  sprawie  nagród  za  osiągnięcia
w służbie policjantów Komendy Miejskiej w Kaliszu,
Kandydatury  do  nagród  przedstawił  zastępca  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu,
Tadeusz Królikowski.
Radny Chrzanowski wspomniał, że w ostatnim czasie podejmuje pewne działania na Osiedlu
Widok  i  chciałby  zwrócić  uwagę  na  dzielnicowego  mającego  nadzór  nad  tym  rejonem.
Poinformował,  że  dzielnicowy  doskonale  wypełnia  swoje  obowiązki  i  jest  bardzo
zaangażowany  w  swoją  pracę.  Zastępca  Komendanta  odpowiedział,  że  większość
dzielnicowych ma podobny zakres obowiązków i wykonują je na równym, bardzo dobrym
poziomie.
Następnie  krótko  omówił  etap  prac  nowego  budynku  komendy  znajdującego  się  na
ul. Kordeckiego.
Radny Piotr Mroziński zapytał czy policja przewiduje zwiększoną ilość patroli w okolicach
szkół w okresie letnim. Zastępca Komendanta wyjaśnił, że jeśli będzie skierowana dodatkowa
informacja od dyrekcji szkoły, czy też przewodniczącego rady osiedla, że wzmożone patrole
w okresie letnim będą konieczne, to na pewno dodatkowy patrol będzie tam skierowany. 
Wobec braku kolejnych pytań komisja przystąpiła do głosowania nad przyznaniem nagród
w następujący sposób:
Dzielnicowi Komendy Miejskiej w Kaliszu:



- nagroda I stopnia – sierż. szt. Tomasz Skrzypek,
- nagroda II stopnia – st. sierż. Paweł Rosa,
- nagroda III stopnia – sierż. Przemysław Wielowski.
Funkcjonariusze Patrolowo-Interwencyjni Komendy Miejskiej w Kaliszu:
- nagroda I stopnia – sierż. szt. Mateusz Strzyż,
- nagroda II stopnia – sierż. szt. Adam Far,
- nagroda III stopnia – st. sierż. Marek Szwankowski.
Głosowanie: 10 głosów za (10 obecnych).
 Pismo  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w  Kaliszu  w  sprawie  wyboru  ławników  sądowych
na kadencję 2020-2023
Procedurę  kandydowania  oraz  wyboru  ławników  sądowych  omówiła  pani  Katarzyna
Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
 Pismo mieszkańca z dnia 20.05.2019 r. w sprawie mandatu radnego,
 Pismo mieszkańca z dnia 27.05.2019 r. w sprawie mandatów radnych,
 Pismo mieszkańca z dnia 10.06.2019 r. w sprawie mandatu radnego.
Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  do  Rady  Miasta  Kalisza  wpłynęły  pisma,
w których poruszona została sprawa mandatów radnych obecnej kadencji. Przypomniał, jak
ostatnio  wyglądała  procedura,  kiedy  komisja  przeprowadzała  postępowania  wyjaśniające
w  przedmiotowych  sprawach  i  zaproponował,  aby  i  tym  razem  obrać  taki  sam  tok
postępowania.
Pan                             zapytał, czy poprzednio wypracowana opinia została przekazana
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  i  czy  Wojewoda  odpowiedział  na  tą  korespondencję
przedstawiając swoje stanowisko lub wydając rozstrzygnięcie w tej sprawie.
Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta odpowiedziała, że po sesji
Rady  Miasta  przekazana  została  do  Wojewody  opinia,  lecz  nie  wydano  rozstrzygnięcia
nadzorczego w tym zakresie,  czyli  nie stwierdzono nieprawidłowości.  Pan  k            i
zaapelował do członków komisji,  aby skierować do Wojewody pismo z prośbą o wydanie
rozstrzygnięcia  w  powyższym  zakresie.  Następnie  odniósł  się  do  podjętej  w  kwietniu
uchwały  Rady  Miasta  Kalisza  dotyczącej  Budżetu  Obywatelskiego  i  kwestii  osób
uprawnionych do głosowania. Stwierdził, że przedmiotowa uchwała ma uchybienia i trzeba to
naprawić. 
Przewodniczący  komisji  zarządził  przerwę  w  obradach  komisji  na  czas  przygotowania
projektów opinii Komisji Prawa.
Po  wznowieniu  obrad  Przewodniczący  poprosił  radnego  Tadeusza  Skarżyńskiego  
o odczytanie projektów opinii. 
Po  odczytaniu  radni  przeszli  do  głosowania  w  sprawie  stwierdzenia  braku  podstaw
do ponownego zbadania sprawy mandatu radnego Janusza Pęcherza.
Uzasadnienie:

W  przedmiotowej  sprawie  nie  pojawiły  się  nowe  okoliczności  mające  wpływ
na zmianę przyjętej opinii. Dodatkowo wskazać należy, że Wojewoda Wielkopolski, któremu
przekazana została opinia komisji, nie wniósł dotychczas żadnych uwag.

Wobec powyższego Komisja stwierdziła, że nie ma konieczności ponownego badania
sprawy. 

Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy opinii w przedmiotowej sprawie nie powinien wydać
jeszcze jeden, niezależny radca prawny, aby nie było żadnych wątpliwości co do analizy tej
sprawy. Radny Piotr Mroziński stwierdził, że w pewnym sensie zgadza się z tym, lecz nie
można na każdą okoliczność zaciągać kolejnych opinii radców prawnych.
Radny Skarżyński  poinformował,  że komisja  swoją opinię  wydaje na podstawie pewnych
dokumentów i  podstawą dla  jej  wydania  są  oświadczenia składane przez  radnych,  którzy



biorą za nie odpowiedzialność,  jaką również bierze radca prawny za wydana przez siebie
opinię.
Wobec  braku  kolejnych  uwag  radni  przystąpili  do  głosowania: 6  głosów  za,  1  przeciw,
2 głosy wstrzymujące się (9 obecnych).

Następnie  odczytano  kolejny  projekt  opinii  i  radni  przystąpili  do  głosowania  w  sprawie
stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatu radnej Barbary Oliwieckiej.
Uzasadnienie:   

Pismem z dnia 27 maja 2019 r. pan                                    zwrócił się do Rady Miasta
Kalisza  informując,  iż  zachodzą  podstawy do wygaszenia  mandatu  Barbarze  Oliwieckiej,
radnej  Rady  Miasta  Kalisza.  W  przedmiotowej  korespondencji  wskazano,  że  radna  nie
zamieszkuje  na  terenie  miasta  Kalisza.  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza 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  Barbara  Oliwiecka  złożyła  pisemne  wyjaśnienia,  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.  Z  treścią  opinii  zapoznała  się  Komisja
Prawa,  Porządku Publicznego oraz  Samorządu Osiedlowego,  która  na swoim posiedzeniu
w dniu 18 czerwca  2019 r. omówiła i przeanalizowała sprawę wygaszenia mandatu radnej
Barbarze Oliwieckiej.

W oparciu o złożone przez radną wyjaśnienia oraz opinię radcy prawnego Komisja
stwierdziła, że brak jest podstaw do wygaszenia Barbarze Oliwieckiej mandatu radnej Rady
Miasta  Kalisza.  W  dniu  kandydowania  w  wyborach  samorządowych  Barbara  Oliwiecka
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  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 Barbary Oliwieckiej, co zostało wskazane w opinii
Komisji.
Głosowanie: 6 głosów za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się (9 obecnych).

Następnie odczytano projekt opinii  w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia
mandatu radnemu Eskanowi Darwichowi.
Uzasadnienie:   

Pismami z dnia 27 maja 2019 roku oraz 10 czerwca 2019 r.  pan                          
zwrócił  się  do  Rady  Miasta  Kalisza  informując,  iż  zachodzą  podstawy  do  wygaszenia
mandatu  Eskanowi  Darwichowi,  radnemu  Rady  Miasta  Kalisza.  W  przedmiotowej
korespondencji  wskazano,  że  radny  nie  zamieszkuje  na  terenie  miasta  Kalisza.  Komisja
Prawa,  Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta  Kalisza  podjęła
czynności sprawdzające stan faktyczny i przeanalizowała przesłanki do wygaszenia mandatu
radnemu 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.2018.75 ze zm./.



Radny Eskan Darwich złożył pisemne wyjaśnienia, z którymi zapoznała się Komisja
Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego. O sporządzenie opinii prawnej
w zakresie przesłanek prawnych do wygaszenia mandatu radnego w oparciu o ustalony stan
faktyczny poproszony został radca prawny. Opinia prawna została sporządzona i przekazana
Radzie Miasta Kalisza. Z treścią opinii zapoznała się Komisja Prawa, Porządku Publicznego
oraz  Samorządu  Osiedlowego,  która  na  swoim posiedzeniu  w dniu  18  czerwca   2019  r.
omówiła i przeanalizowała sprawę wygaszenia mandatu radnemu Eskanowi Darwichowi.

W oparciu o złożone przez radnego wyjaśnienia oraz opinię radcy prawnego Komisja
stwierdziła,  że  brak jest  podstaw do wygaszenia  Eskanowi Darwichowi mandatu  radnego
Rady Miasta Kalisza. W dniu kandydowania w wyborach samorządowych Eskan Darwich
posiadał  bierne  prawo  wyborcze,  co  uznała  wówczas  właściwa  komisja  wyborcza,
a  w  konsekwencji  czego  radny  kandydował  i  została  wybrany.  Zbadane  przez  Komisję
okoliczności  nie  wskazują,  aby  nastąpiła  zmiana  stanu  faktycznego  co  do  miejsca
zamieszkania radnego wobec tego, który występował w dniu wyborów. Złożone wyjaśnienia
radnego  oraz  fakty znane  członkom Komisji  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 radnego Eskana Darwicha co zostało wskazane w opinii
Komisji.
Głosowanie: 5 głosów za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się (9 obecnych – radny Eskan
Darwich wyłączył się z głosowania).

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


