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Protokół Nr 0012.04.39.2021
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 19 listopada 2021 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 przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę

w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  "Programu  współpracy  Miasta  Kalisza

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność

pożytku publicznego na 2022 rok".

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Gen. Józefa Hallera.

7. Korespondencja:

 Pismo Rady Osiedla Rypinek z dn. 10.11.2021 r. dot. zmniejszenia składu Rady;

 Pismo Polskiego  Towarzystwa  Historycznego  z  dn.  12.11.2021 r.  w sprawie  nadania

jednej z ulic Kalisza imienia Bogusława Śliwy;

 Pismo radnego L.  Ziąbki  w sprawie  nadania  jednej  z  ulic  Kalisza  imienia  Zdzisława

Kąkola.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który

powitał wszystkich obecnych. 



Następnie  poinformował  członków  komisji,  że  przed  kolejnym  posiedzeniem,  podczas

którego omawiany będzie projekt budżetu na 2022 rok, otrzymają tą część materiału, która

dotyczy merytorycznie komisji.

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  przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą

postawę  w  działaniach  ratowniczych  prowadzonych  w  ramach  ochrony

przeciwpożarowej.

Głos zabrał pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw

Obronnych wyjaśniając, że projekt uchwały na wniosek Komisji Budżetu i Finansów został

uzupełniony o opiniowanie kandydatów przez merytoryczne komisje Rady Miasta Kalisza.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Głos zabrał  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik miasta  Kalisza informując że zmiana uchwały

budżetowej  wprowadza  zmniejszenie  dochodów  do  wysokości  832  140  399,74  zł  oraz

zmniejszenie kwoty wydatków do wysokości 848 991 790,80 zł.  Deficyt kształtuje się na

poziomie 16 851 351,06 zł. W ramach powyższych zmian pani skarbnik przedstawiła wnioski

kierowników  i  naczelników  poszczególnych  jednostek  i  wydziałów,  które  dotyczą

merytorycznie komisji.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad. 5. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza

z  organizacjami  pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na 2022 rok".

Projekt  uchwały  omówił  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw

Społecznych i Mieszkaniowych informując, że jeśli chodzi zadania dotyczące merytorycznej

komisji to są w programie dwa zadania, które znajdują się w nim od wielu lat. Są to zadania

z obszaru ratownictwa wodnego i  edukacji  przeciwpożarowej.  Wspomniał,  że  na ostatniej

komisji padło pytanie o liczbę stowarzyszeń na terenie Kalisza, więc poinformował, że na

dzień 31 października zarejestrowanych jest 28 stowarzyszeń zwykłych, 165 stowarzyszeń



rejestrowych,  32  stowarzyszenia  ogólnopolskie,  78  fundacji  oraz  77  klubów  sportowych

(stowarzyszenia kultury fizycznej) czyli łącznie 380 podmiotów.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Gen. Józefa Hallera.

W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 7. Korespondencja:

 Pismo Rady Osiedla Rypinek z dn. 10.11.2021 r. dot. zmniejszenia składu Rady;

Przyjęto do wiadomości.

 Pismo Polskiego Towarzystwa Historycznego z dn. 12.11.2021 r. w sprawie nadania

jednej z ulic Kalisza imienia Bogusława Śliwy;

Głosowanie  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza,  aby  przy  procedurze

nadawania  nazw  ulicom  miasta  Kalisza  w  najbliższym  czasie  uwzględnić  zgłoszoną

propozycję i nazwać jedną z ulic imieniem Bogusława Śliwy: 8 głosów za (8 obecnych).

Następnie  głos  zabrał  radny  Sławomir  Lasiecki  w  sprawie  jednolitego  nazewnictwa  ulic

w  rejonie  danego  osiedla.  Dopytywał  również  o  możliwość  nadania  nazwy  „Plac

Franciszkański”  dla  placu  znajdującego  się  przy  ul.  Św.  Stanisława.  Pan  Marczak

odpowiedział, że nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądał projekt tego terenu i czy będzie

tam rzeczywiście miejsce wydzielone na plac. Przewodniczący komisji  stwierdził,  że przy

całej procedurze nadawania nazw ulicom i placom nie możemy pominąć rad osiedli i musimy

jako komisja budować ich autorytet i uwzględnić ich zdanie.

 Pismo radnego L. Ziąbki w sprawie nadania jednej z ulic Kalisza imienia Zdzisława

Kąkola.

Głosowanie w sprawie wpisania do banku nazw ulic,  placów i rond propozycji  nazwania

jednej z ulic miasta Kalisza imieniem Zdzisława Kąkola : 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny Piotr Mroziński zapytał o zdarzenie, które miało miejsce 7 listopada, około godziny

22:00 w centrum miasta,  na  skrzyżowaniu  z  ulicą  Stawiszyńską  przy kościele,  o  którym

poinformował go świadek tego zdarzenia. Prawdopodobnie jakaś grupa młodych ludzi, idąc

z  kijami,  obtłukiwała  po  drodze  samochody,  dopuszczając  się  również  pobicia  jednego

z  kierowców.  Spytał,  czy  któraś  z  kamer  zlokalizowanych  w tym  rejonie  zarejestrowała

to zdarzenie. Przewodniczący komisji stwierdził, by pan naczelnik Quoos spróbował uzyskać



od Komendanta Miejskiego Policji więcej informacji w tym zakresie i przesłał mailowo do

Kancelarii Rady Miasta celem przekazania komisji na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
     Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

          /... /
        Zbigniew Włodarek


