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Protokół nr 0012.3.46.2017
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza z posiedzenia w dniu 19.09.2017 r.
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
4. Informacja  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy finansowej,  w tym realizacji

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków

komunikacyjnych,  dla  których właścicielem lub  zarządzającym jest  Miasto  Kalisz,
udostępnionych  dla  operatora  i  przewoźników oraz  warunków i  zasad  korzystania
z tych obiektów.

6. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zasad  udostępniania  symboli
i znaków Miasta Kalisza.

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany części uchwał nadających nazwy ulicom na terenie

miasta Kalisza.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  udzielenia  pomocy  finansowej

Województwu Wielkopolskiemu.
10.Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla

Miasta Kalisza na lata 2017-2020”.
12.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 r.
13.Projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Tyniec.
14.Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji

Bezpieczeństwa i  Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
15.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta

na prawach powiatu.
16.Korespondencja:

- pismo Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu
Kaliskiego ws. delegowania dwóch radnych do składu w nowej kadencji 2017-2020,
- pismo WGK ws. nadania nazwy nowemu rondu,
-  pismo  KMP  ws.  zabezpieczenia  w  budżecie  miasta  na  rok  2018  środków
finansowych,
-  pismo  mieszkańca  miasta  ws.  zmiany  zapisów  uchwały  nr  XL/535/2013  Rady
Miejskiej Kalisza z dn. 31.10.2013 r.
- uchwała nr 17/2017 Rady Osiedla Tyniec  z dnia 6 lipca 2017r. ws. wygaśnięcia
mandatu członka rady osiedla oraz wyborów uzupełniających Rady Osiedla Tyniec
w związku ze zmniejszeniem składu rady osiedla,
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- pismo Prezesa Zarządu Szpitala Kalmedica ws. zmiany nazwy przystanku KLA, 
-  pismo Rady Powiatu  w Ostrzeszowie  ws.  ustanowienia  2018 r.  rokiem Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

17.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
18.Zamknięcie posiedzenia.

***************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  przewodnicząca  Komisji,  pani  Magdalena  Spychalska  
przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego witając 
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty  bez zastrzeżeń. Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Pani  Skarbnik  Irena  Sawicka  przedstawiła  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za
I półrocze. Radny Grodziński zapytał o zwiększenie wolnych środków. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wolnych środków nie wprowadza się do dochodów, tylko do
pozycji „przychody i rozchody”. Wolne środki nie mają wpływu na plan dochodów. 
Jednostkę  Straży  Miejskiej  zreferował  pan  Dariusz  Hybś,  natomiast  jednostkę  Komendy
Miejskiej Policji -komendant Dariusz Bieniek. 
Radny Chrzanowski  zapytał  o  przetarg dotyczący remontu komendy.  Odpowiedzi  udzielił
Komendant  Bieniek  oraz  Skarbnik  Irena  Sawicka.  Pan  Bieniek  omówił  pismo  dotyczące
zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2018 środków finansowych.
Kolejną jednostkę - Straży Pożarnej omówił Komendant Sławomir Kotoński. 
Radna  Spychalska  zapytała  czego  dotyczył  remont  przy  jednostce  PSP nr  2.  Komendant
odpowiedział, że jest to kontynuacja remontu i dotyczyło to odmalowania garażu i wykonania
tynku. 
Wydział  Administracyjno-Gospodarczy  Urzędu  Miejskiego  zreferowała  pani  Naczelnik
Ewelina Fabiańczyk – Kustosz.
Radny Grodziński zapytał  na co składają się wydatki majątkowe. Naczelnik odpowiedziała,
że  dotyczy  to  głównie  zakupu  samochodu  dla  Kaliskiego  Towarzystwa  Kolarskiego,
zamontowanie  klimatyzacji  w  Wydziale  Gospodarowania  Mieniem.  Informację  na  temat
przebiegu  wykonania  budżetu  Wydziału  Administracyjno-Gospodarczego  uzupełniła  pani
Skarbnik. 
Wydział  Zarządzania Kryzysowego i  Spraw Obronnych przedstawił  Naczelnik Aleksander
Quoos.
Radny Grodziński  zwrócił  się  z  prośbą  o  skrócenie  terminu  oczekiwania  na  pojazd  OSP
Kalisz.
Kancelarię Rady Miejskiej zreferowała pani Naczelnik Katarzyna Wawrzyniak. 
Kolejną  jednostkę  –  Miejskiego  Zarządu  Dróg i  Komunikacji  omówił  p.o.  dyrektora  pan
Krzysztof Gałka. 
Radny  Grodziński  zainteresował  się  procentowym  wykonaniem  wydatków  bieżących.
Ponadto  radni  dyskutowali  na  temat  pętli  autobusowej  zlokalizowanej  przy  ul.  Hanki
Sawickiej. 
Radny Chrzanowski oznajmił, że nie pamięta tak słabego wykonania budżetu.
Radny Darwich  odniósł  się  do  informacji  jaką  uzyskał  na  posiedzeniu  Komisji  Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej, iż w budżecie MOPS brakuje około 1 mln zł. Zapytał o pomysł
na  zdobycie  tych  środków.  Odpowiedzi  udzieliła  pani  Skarbnik  a  także  p.o.  dyrektora
MZDiK, wspominając m.in. o dochodach ponadplanowych.
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Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2017  r.  została  przyjęta  przez
aklamację. 
Ad.4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
Informację tą przedstawiła Skarbnik pani Irena Sawicka, omawiając min. załączniki do WPF,
kwoty długu i pożyczek. 
Informacja została przyjęta przez aklamację. 
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą zmiany porządku obrad – pkt 11 przesunięty
na pkt 5. Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 6 osób za (6 obecnych).   
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Opieki  nad
Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020”.
Projekt uchwały przedłożyła pani Anna Woźniak, główny specjalista ds. ochrony zabytków. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.6.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych,  dla  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Miasto  Kalisz,
udostępnionych  dla  operatora  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad  korzystania
z tych obiektów.
Projekt uchwały przedstawił  pan Marcin Fingas,  zastępca Dyrektora ds.  komunikacji.  Pan
Fingas  wspomniał  o technicznym błędzie  znajdującym się  w załączniku nr 1  do projektu
uchwały  w pozycji  138  Kalisz,  Majkowska Medix 01,  w rubryce udostępnienie:  wyrazy
„Operator/Linie  regularne  specjalne”  powinno  być  „Ogólnodostępny”,  a   w  pozycji  139
Kalisz,  Majkowska Medix 02, w rubryce udostępnienie:  wyrazy „Operator/Linie regularne
specjalne” powinno być „Ogólnodostępny”. Radni uznali,  że należy to  przegłosować jako
projekt uchwały wraz ze zmianą. 
Radny  Grodziński  zainteresował  się  nazwą  przystanku  „Obozowa  CPN”.  Pan  Fingas
wyjaśnił, iż był problem z nazewnictwem tego przystanku. Radni zaproponowali, aby zmienić
nazwę tego przystanku na „Obozowa przychodnia”. 
Zmiany  do  projektu  uchwały  zostały  przyjęte  w  formie  wniosku  Komisji  dotyczącym
wprowadzenia poniższych zmian do załącznika nr 1:
-  w  pozycji  138   Kalisz,  Majkowska  Medix  01,  w  rubryce  udostępnienie:  wyrazy
„Operator/Linie regularne specjalne” zastąpić wyrazem „Ogólnodostępny”, 
-  w  pozycji  139   Kalisz,  Majkowska  Medix  02,  w  rubryce  udostępnienie:  wyrazy
„Operator/Linie regularne specjalne” zastąpić wyrazem „Ogólnodostępny”, 
-  w  pozycji  155  zmiana  nazwy  przystanku  z  „Kalisz,  Obozowa  CPN  01”  na  „Kalisz,
Obozowa Przychodnia 01”,
-  w  pozycji  156  zmiana  nazwy  przystanku  z  „Kalisz,  Obozowa  CPN  02”  na  „Kalisz,
Obozowa Przychodnia 02”.
Pan Fingas  opowiedział  o  Centrum na  ul.  Majkowskiej  oraz  o Centrum Przesiadkowym-
dworzec PKP i PKS. 
Radny Chrzanowski zapytał  czy w propozycjach nazw przystanków zostały uwzględnione
wnioski/opinie mieszkańców. Odpowiedzi udzielił zastępca Dyrektora ds. komunikacji.
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały: 7 za (7 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z uwzględnionym wnioskiem: 7 za (7 obecnych).
Ad.7.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie zasad udostępniania  symboli
i znaków Miasta Kalisza.
Projekt uchwały przedłożyli pani Elżbieta Zmarzła, kierownik Biura Komunikacji Społecznej
oraz pan Paweł Czechalski, kierownik Biura Obsługi Inwestora.
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Radny Skarżyński nawiązał do braku trębacza w nowym logo. Tematem tym zainteresował
się również radny Grodziński.
Pani Zmarzła zapytała co nastąpi w sytuacji gdy w logo znajdować się będzie trębacz, czym
wtedy będzie się różnił od herbu? Oznajmiła, iż logo stanowi uproszczenie. 
Radny Grodziński zapytał czy istnieje możliwość zobaczenia 3 wariantów loga wykonanych
przez firmę. 
Pani Zmarzła wyjaśniła, iż można zobaczyć tylko ten wariant, który został zakupiony. Wiąże
się to z prawami autorskimi.
Idąc dalej radny Grodziński zapytał co zawierały inne loga. Kierownik odpowiedziała, że inne
loga  nie  odpowiadały  kryteriom.  Odpowiedzi  udzielił  również  pan  Czechalski,  który
wspomniał m.in. o zapytaniu ofertowym. 
Radny Chrzanowski  uznał,  że  grafika  logo jest  archaiczna,  smutna,  czarno-biała.  Brakuje
nowoczesności, świeżości. 
Ze zdaniem tym nie zgodził się radny Skarżyński, który uznał, że logo niepotrzebnie kojarzy
się z herbem.
Przewodnicząca Komisji wspomniała o spotkaniu z firmą, która wykonywała logo. 
Radny Darwich uznał, że fakt został już dokonany, a radni wyrażają tylko swoją opinię. Nie
zgodził się ze zdaniem radnego Chrzanowskiego, że logo musi być kolorowe. Dodał, że logo
jest trafne, czytelne i oryginalne. 
Radny Witoń nawiązał do kratek ściekowych Przedsiębiorstwa Wodociągów, które mają być
wykonane w centrum miasta. Chcą aby były one identyfikowane ze znakiem miasta. Zapytał
czy powinien w nich znajdować się herb czy logo miasta?
Radny Darwich zapytał na jakim etapie znajduje się sprawa związana z herbem.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż temat ten zostanie omówiony w korespondencji. 
Głosowanie nad projektem uchwały:  3 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania
(6 obecnych).
Pani Katarzyna Wawrzyniak poprosiła o przesłanie prezentacji do Kancelarii Rady Miejskiej. 
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
Pan Michał Marczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii przedłożył przedmiotowy
projekt uchwały. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
5 osób za (5 obecnych).
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany części uchwał nadających nazwy ulicom na
terenie miasta Kalisza.
Pan Michał Marczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii przedłożył przedmiotowy
projekt uchwały. Oznajmił, iż jest on związany z ustawą o dekomunizacji ulic. Przedmiotowy
projekt  uchwały  nie  zmienia  nazwy  ulicy  tylko  treść  uzasadnienia.  Tematem  tym
zainteresował się radny Grodziński. 
Głosowanie  nad  projektem  uchwały:  4  osoby  za,  1  osoba  wstrzymała  się  od  głosu
(5 obecnych).
Ad.10.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  udzielenia  pomocy  finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
poinformował, iż na Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej wstrzymano głosowanie
nad  przedmiotowym  projektem  uchwały.  Oznajmił,  iż  czekają  za  pismem  od  Marszałka
dlaczego nie została rozpatrzona realizacja i na jakim etapie się ona znajduje. Jeżeli zostanie
udzielona  odpowiedź  od  Marszałka  do  dnia  sesji  to  być  może  ta  uchwała  wejdzie
w normalnym trybie.
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Przewodnicząca  Komisji  uznała,  aby  powielić  wniosek  Komisji  Rodziny  i  poczekać  za
odpowiedzią  od  Marszałka.  Radna  Spychalska  zawnioskowała  aby  zdjąć  przedmiotowy
projekt uchwały z porządku obrad i przesunąć go do czasu uzyskania informacji od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego na temat realizowanej inwestycji. 
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
Przedmiotowy projekt uchwały przedłożyła p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
pani Anna Matysiak.
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
5 osób za (5 obecnych). 
Ad.12.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 r.
Przedmiotowy projekt  uchwały przedłożył  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego
i Spraw Obronnych, pan Aleksander Quoos. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
5 osób za (5 obecnych). 
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Tyniec.
Projekt  uchwały  przedłożyła  pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  Naczelnik  Kancelarii  Rady
Miejskiej. 
Radny Witoń zwrócił uwagę, aby wybory zostały nagłośnione.
Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.14.  Projekt  uchwały  w  sprawie  delegowania  radnych  Rady  Miejskiej  Kalisza  do
Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
Radny Piotrowski zaproponował kandydaturę radnego Darwicha oraz radnej Spychalskiej. 
Kandydaci wyrazili zgodę.
Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza –
Miasta na prawach powiatu.
Projekt  uchwały  przedłożyła  pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  Naczelnik  Kancelarii  Rady
Miejskiej  oraz  Przewodnicząca  Komisji.  Pani  Wawrzyniak  oznajmiła,  iż  zmiana  dotyczy
wyborów do rad osiedla/sołectwa. 
Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.16. Korespondencja.
Pismo  WGK  w  sprawie  nadania  nazwy  nowemu  rondu  omówił  Naczelnik  pan  Michał
Marczak.
W dyskusji brali udział radny Witoń oraz Przewodnicząca Komisji.  Radni skłaniali się do
propozycji  nadania  nazwy  rondu  Janusza  Korczaka.  Jednak  z  uwagi  braku  quorum
głosowanie zostało przełożone na kolejne posiedzenie Komisji. 
Pismo  mieszkańca  miasta  w  sprawie  zmiany  zapisów  uchwały  nr  XL/535/2013  Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 31.10.2013 r. omówił pan Tomasz Rogoziński Naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.
W dyskusji brali udział radny Witoń, radny Darwich oraz Przewodnicząca Komisji. Radny
Darwich zapytał czy ograniczenie działalności gospodarczej dla niektórych osób dlatego, że
brakuje metra jest zasadne. Radna Spychalska uznała, że należy to rozpatrywać w kwestii
ścisłego  centrum zabytkowego  Śródmieścia.  Zwróciła  uwagę,  iż  z  jednej  strony  chcemy
rewitalizować, a z drugiej strony znajduje się w nim dużo obiektów sakralnych. 
Pan Rogoziński uznał,  że jedynym zagrożeniem wynikającym z lokalizacji jest zakłócanie
ciszy i spokoju. 
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Radna Spychalska uznała, że należy trochę załagodzić obostrzenia. 
Pan Rogoziński oznajmił, że należy to zabezpieczyć i zbudować świadomość. Dodał, że jest
problem  ze  sprzedażą  alkoholu  i  zakłócaniem  ciszy.  Uznał,  że  jeżeli  będzie  współpraca
odpowiednich służb wtedy będzie łatwiej. 
Radny Darwich wspomniał o zakupie przez Komisję Alkoholową mobilnej kamery. Ponadto
poruszył problem bezdomności i służb bezpieczeństwa. 
Pan  Rogoziński  oznajmił,  że  zakupy  inwestycyjne  nie  są  pozytywnie  postrzegane  przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Ad.17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.18. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz  Samorządu  Osiedlowego  zamknęła  posiedzenie  dziękując  radnym  oraz  zaproszonym
gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

Protokołowała:
Emilia Nowak-Radajak                  Przewodnicząca

Komisji Prawa, Porządku Publicznego
     oraz Samorządu Osiedlowego

  Rady Miejskiej Kalisza

           /-/
                     Magdalena Spychalska
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