
KRM.0012.0034.2018
D2018.04.02138

Protokół Nr 0012.3.58.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 19 kwietnia 2018 roku 
*********************************************************************
Obecni  na  posiedzeniu  wg  listy  obecności  dołączonej  do  niniejszego  protokołu.
**********************************************************************

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia

2017 roku.
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  stałych  obwodów głosowania  na  obszarze

Miasta  Kalisza,  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji
wyborczych.

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza

(p. Janinie Piotrowskiej).
8. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza

(p. Tadeuszowi Krokosowi).
9. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
10. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
12. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2018-2033.
13. Korespondencja:

- pismo IPN z dn. 5.03.2018 r. dot. nazwy osiedla „XXV- Lecia”,
-protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyboru  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla
Majków.

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

 *************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji,  pan  Tadeusz  Skarżyński  witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji  poinformował,  iż  w systemie  e-sesja pojawiły się nowe punkty
związane z wpłynięciem dodatkowych projektów uchwały. 
Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
W tym punkcie głos zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza, która wprowadziła
radnych w krótkie sprawozdanie z wykonania budżetu.
Radny Chrzanowski zainteresował się procentowym wykonaniem inwestycji. 
Jednostkę  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  zreferował  pan  Witold  Goździelewski-
zastępca komendanta. 
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Radny  Chrzanowski  zainteresował  się  patrolami  prewencyjnymi.  Odpowiedzi  udzielił
zastępca komendanta. 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej omówił komendant pan Sławomir Kotoński. 
Jednostkę  Straży  Miejskiej  przedłożył  pan  Marcin  Stefankiewicz,  Naczelnik  Wydziału
Prewencji.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. omówili również przedstawiciele wydziałów
Urzędu  Miasta:  pan  Rafał  Zakrzewski-  zastępca  Naczelnika  Wydziału  Administracyjno-
Gospodarczego,  pan  Aleksander  Quoos  –  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego
i  Spraw  Obronnych,  pan  Tomasz  Ludwiczak  –  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg
i Komunikacji oraz pani Katarzyna Wawrzyniak – Naczelnik Kancelarii Rady Miasta. 
Wobec braku pytań ze strony radnych, przystąpiono do głosowania:  4 osoby za,  3 osoby
wstrzymały się od głosowania (7 obecnych). 
Ad.4.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2017 roku.
Informacja ta została omówiona podczas wcześniejszych obrad komisji, wobec powyższego
radni  przeszli  do  głosowania:  5  osób  za,  2  osoby  wstrzymały  się  od  głosowania
(7 obecnych). 
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze
Miasta  Kalisza,  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji
wyborczych.
Przedmiotowy projekt uchwały przedłożyła pani Katarzyna Tomczyk – główny specjalista ds.
organizacyjno-prawnych  Urzędu  Miasta.  Oznajmiła,  że  nie  zmieniły  się  siedziby
obwodowych komisji wyborczych. 
Pan  Michał  Marczak,  Naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Kartografii  dodał,  że  pojawiły  się
drobne zmiany związane wynikające z podziału granic okręgów. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
Projekt uchwały omówił pan Michał Marczak. 
Radny Paraczyński zainteresował się listą ulic, które znajdują się w banku ulic.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.7.  Projekt  uchwały  w sprawie  nadania  tytułu  Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza (p. Janinie Piotrowskiej).
Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  uchwały  związane  z  odznaczeniami  wynikają
z ostatniego posiedzenia komisji prawa. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.8.  Projekt  uchwały  w sprawie  nadania  tytułu  Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza (p. Tadeuszowi Krokosowi).
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka przedstawiła wnioski merytorycznie podległe komisji prawa. 
Głosowanie: 4 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania (7 obecnych).
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2018-2033.
Projekt uchwały przedłożyła pani Skarbnik, omawiając zadania podległe komisji prawa. 
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Głos w tym punkcie zabrał mieszkaniec miasta, pan                  . Poruszył temat przebudowy
ul.  Piskorzewskiej  –  brak  kalkulacji,  utworzenie  woonerfu-  brak  kalkulacji.  Mieszkaniec
wniósł  uwagi  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej.  Zapytał  co  zrealizowano
w 2016 roku z kwoty przeznaczonej na rewitalizację. 
Odpowiedzi  udzieliła  pani  Skarbnik,  która  oznajmiła,  że  okres  realizacji  płyty Głównego
Rynku przewidziany jest  na lata 2016-2018, czyli pewne nakłady były już poniesione. 
Pan                   uznał,że jeśli w Gminnym Programie Rewitalizacji nie została podana kwota,
to  nie  pozyskamy  nic  ze  środków  zewnętrznych.  Pani  Skarbnik  nie  zgodziła  się  z  tym
stwierdzeniem.
Do dyskusji  dołączył  radny Darwich, który zapytał czy miasto posiada środki zewnętrzne
przeznaczone  stricto  do  rewitalizacji.  Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  były  wnioski
przeznaczone na konkretne zadania. 
Głosowanie: 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania (6 obecnych).
Ad.13 Korespondencja:
Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  korespondencji,  która  wpłynęła  na  posiedzenie
komisji.
W sprawie  pisma  IPN z  dnia  5.03.2018  r.  dotyczące  nazwy osiedla  „XXV-  Lecia”  pani
Katarzyna  Wawrzyniak  oznajmiła,  iż  korespondencja  została  przekazana  do
Przewodniczącego Osiedla XXV-Lecia.
Prowadzący obrady oznajmił o wpłynięciu pisma Rady Osiedla Chmielnik związane z prośbą
o  zmianę  ordynacji  wyborczej  jednostek  pomocniczych  miasta.  W  związku  z  tym
przewodniczący komisji  zgłosił  wniosek formalny o powołanie  zespołu  do spraw zmiany
statutów jednostek pomocniczych miasta i ordynacji wyborczych. 
Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych).
Spośród  członków  komisji  prawa,  do  zespołu  do  spraw  zmiany  statutów  jednostek
pomocniczych miasta i ordynacji wyborczych zostali wybrani: radny Eskan Darwich, radny
Edward Prus, radna Magdalena Spychalska, radny Tadeusz Skarżyński.
Głosowanie nad wyborem składu zespołu do spraw zmiany statutów: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W punkcie tym głos zabrał mieszkaniec miasta, pan                         . Wspomniał o piśmie,
które  skierował  do  przewodniczącego  komisji  z  prośbą  o  podjęcie  ponownych  prac  nad
herbem miasta Kalisza. Nadmienił o ewaluacji kaliskiego herbu. Oznajmił, iż przyjęty herb
odbiega znacznie od herbu z lat wcześniejszych. 
Radny Chrzanowski zwrócił uwagę, iż herb w różnych wiekach Kalisza ewaluował. 
W toku dyskusji radny Darwich zaproponował, aby na następnym posiedzeniu komisji prawa
jako punkt do porządku obrad przedstawić wniosek do Komisji Heraldycznej. 
Mieszkaniec miasta apelował o spotkanie z radnymi w sprawie dyskusji nad kaliskim herbem.
Ad.15. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

      Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
      oraz Samorządu Osiedlowego 

   Rady Miasta Kalisza
   /.../ 

  Tadeusz Skarżyński
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