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 Protokół Nr 0012.4.2.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 19 grudnia 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 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  ws  przystąpienia  do  Stowarzyszenia

Gmin i Powiatów Wielkopolski.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz  Samorządu  Osiedlowego  Rady  Miasta  Kalisza,  Zbigniew  Włodarek,  który
powitał wszystkich obecnych. Przewodniczący podziękował za zaproszenie i wyraził
zadowolenie  z  kontynuowania  tradycji,  jaką  jest  coroczne  posiedzenie  Komisji
w siedzibie Straży Pożarnej.  

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty jak wyżej: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Projekt uchwały  omówiła pani Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta,  która przedstawiła
zagadnienia dotyczące merytorycznej komisji. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący
(6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws przystąpienia do Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Głos w tym punkcie zabrała pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady
Miasta,  która  omówiła  treść  uchwały.  Wyjaśniła,  że  zmiana  dotyczy  osób
reprezentujących  Miasto  w  Stowarzyszeniu  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski.
Reprezentantem Kalisza zostanie Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta, a zastępcą



Jan Adam Kłysz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Kalisza. 
Głosowanie:  6  głosów  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.5. Korespondencja:
 pismo pana Krzysztofa Pietrzaka
Pani Katarzyna Wawrzyniak poinformowała,  że pismo znajduje się w informatorze
w programie e-sesja. Komisja przyjęła korespondencję do wiadomości. 

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji, Zbigniew Włodarek poruszył temat wyborów do rad osiedli
i sołectw. Poinformował, że radni w poprzedniej kadencji nie zadecydowali, jak mają
wyglądać wybory, dlatego teraz należy podjąć taką decyzję. Zachęcił, aby radni nowej
kadencji zapoznali się z materiałami wypracowanymi już w poprzedniej kadencji. Pani
Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta poinformowała, że Zespół
Statutowy oraz Komisja Prawa wypracowały już projekt uchwały dotyczący zmian
w statutach. Dodała, że czasu do wyborów jest niewiele, dlatego trzeba działać szybko,
aby  zdążyć  z  wprowadzeniem  zmian.  W  związku  z  tym  tematem,  będzie  też
organizowane spotkanie władz Miasta z radami osiedli i  sołectwami, na które pani
Wawrzyniak  zaprosiła  wszystkich  radnych.  Radny  Stanisław  Paraczyński  zwrócił
uwagę na duży problem jakim jest brak quorum, wiele rad ma problem z zebraniem
odpowiedniej liczby mieszkańców przez co radni wybierają się kilka razy, albo tak jak
w  przypadku  jednej  rady,  która  w  ogóle  się  nie  wybrała.  Radny  Sławomir
Chrzanowski  zasugerował,  że  statuty  muszą  być  jednolite  dla  wszystkich  osiedli,
dlatego trzeba wypracować wspólne stanowisko. Radny Roman Piotrowski zgodził się
z wypowiedzią radnego Paraczyńskiego i dodał, że chodzi o to, aby ułatwić procedurę
wyboru. Przewodniczący Komisji poprosił o przemyślnie tematu i wyrobienie sobie
opinii.  Dodał,  że  wybory  bezpośrednie  będą pewnym odzwierciedleniem wyborów
samorządowych, co z pewnością skomplikuje procedurę. 

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  Zbigniew Włodarek
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział i dyskusję. 

      Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
      oraz Samorządu Osiedlowego 

  Rady Miasta Kalisza
   /.../ 

        Zbigniew Włodarek


