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Protokół Nr 0012.04.53.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 18 listopada 2022 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  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  dotyczącego

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność

pożytku publicznego na 2023 rok”.

5. Korespondencja.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który

powitał wszystkich obecnych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania:  8 głosów za

(8 obecnych).

Ad.  3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia

dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Projekt  uchwały  omówił  pan  Dominik  Kałużny,  p.o.  naczelnika  Wydziału  Zarządzania

Kryzysowego i  Spraw Obronnych wyjaśniając,  że  ta  uchwała  jest  niezbędna do zawarcia

przez  Prezydenta  z  Wojewodą  stosownego  porozumienia  w  zakresie  przeprowadzenia



kwalifikacji  wojskowej.  Dodał,  że  nie  ma  jeszcze  konkretnej  daty  przeprowadzenia

kwalifikacji wojskowej w następnym roku.

Głosowanie: 8 głosów za (8 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 2023 rok”.

Projekt  uchwały  omówił  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw

Społecznych  i  Mieszkaniowych  wyjaśniając,  że  jeśli  chodzi  o  zakres  merytoryczny  tej

Komisji,  to dotyczy on tylko współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych na

podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5. Korespondencja.

Brak.

Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W związku z trwającym przygotowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

miasta ustalono dodatkowe posiedzenie Komisji,  wspólnie z pozostałymi komisjami RMK

w dniu 24 listopada.

Przewodniczący Komisji poinformował o złożeniu rezygnacji z członkostwa przez radnego

Tomasza Bezena. 

Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
18.11.2022 r. E.Nowak-Radajak       Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek


