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Protokół Nr 0012.3.65.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 18 października 2018 roku. 

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla

Miasta Kalisza na lata 2018 - 2036.
7. Korespondencja:
 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu

Nr  SO-0953/47/4/Ka/2018 z  dnia  28  września  2018r.  W sprawie  wyrażenia
opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kalisza informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego, Tadeusz Skarżyński, witając wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty jak wyżej – 7 osób za (7 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 rok.
Głos zabrała pan Aleksander Quoos, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i  Spraw  Obronnych,  który  krótko  omówił  projekt  uchwały.  Wyjaśnił,  że  jest  to



uchwała, którą Rada musi corocznie przyjmować, mimo że w Kaliszu nie znajduje
szerokiego zastosowania. 
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do głosowania:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
P.o.  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych,  Janusz  Sibiński
poinformował,  że  Rada  ma  obowiązek  corocznie  do  30  listopada  ustalić  zasady
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  dany  rok.  Dodał,  że  w  tym  roku  program
współpracy niewiele różni się od poprzedniego, ulega jedynie drobnym modyfikacjom
wypracowanym na podstawie bieżącej współpracy z organizacjami. 
Głosowania:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Omówieniem uchwały zajęła się pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta. Poinformowała
o zagadnieniach znajdujących się w uchwale, które dotyczą merytorycznej komisji.
Radny  Tadeusz  Skarżyński  wtrącił  i  zapytał,  na  co  dokładnie  będą  wydatkowane
środki przeznaczone dla Kancelarii Ogólnej związane z RODO ponieważ wcześniej
pewna kwota była już wpisana, czy będzie to remont pomieszczenia. Pani Sawicka
wyjaśniła, że nie jest w stanie odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie, ale dowie się,
a te  środki,  o  których mówi dzisiaj  będą przeznaczone na wyposażenie Kancelarii
Ogólnej. Przewodniczący Komisji zapytał także o kwotę 30 000zł, która ma zostać
przeznaczona  na  pokrycie  zasądzonej  kary.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  chodzi
o sprawę dotyczącą remontu w Biurze Cmentarza Komunalnego. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 4 osoby za, 1 osoba wstrzymała się
od głosu (5 obecnych).

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2018 – 2036.
Skarbnik Miasta, Irena Sawicka omówiła powyższy projekt uchwały. Radny Stanisław
Paraczyński  poinformował,  że  słyszał,  że  samorządy  mają  dostać  w  2019  roku
o 20 mld zł więcej niż w tym roku i czy wiadomo, czy Kalisz również otrzyma jakieś
pieniądze. Pani Sawicka wyjaśniła, że na chwile obecną nic nie wie. Dodała, że jeżeli
dodatkowe  środki  będą  miały  wpłynąć  to  wtedy  Miasto  otrzyma  informację  od
Ministra Finansów i zostanie przygotowany projekt uchwały, w którym zostaną ujęte
te środki. 
Głosowanie: 5 osób za, 1 osoba się wstrzymała (6 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7. Korespondencja:
 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w  Poznaniu  Nr  SO-0953/47/4/Ka/2018  z  dnia  28  września  2018r.  w  sprawie



wyrażenia opinii  o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kalisza informacji  o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Skarbnik  Miasta,  Irena  Sawicka  poinformowała,  że  opinia  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej za wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku jest pozytywna.
Radni przyjęli korespondencję do wiadomości. 

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos w tym punkcie zabrał radny Edward Prus, który poruszył temat budowy pomnika
Józefa Piłsudskiego. Mówił, że ludzie zarzucają Komitetowi Budowy Pomnika, że nie
zebrano  środków,  a  już  rozpoczęto  budowę.  Radny  Prus  tłumaczył,  że  gdyby  tak
zrobiono,  to zapewne pomnik nigdy by nie powstał.  Dodał,  że obelisk,  który miał
stanąć przy kaliskim Aqua Parku jest już gotowy. 

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  Tadeusz  Skarżyński
zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za udział i dyskusję. 

      Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
      oraz Samorządu Osiedlowego 

  Rady Miasta Kalisza
   /.../ 

        Tadeusz Skarżyński


