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Protokół Nr 0012.04.57.2023
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 20 stycznia 2023 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  ustanowienia  i  zasad  przyznawania

Nagrody Miasta Kalisza. 

4. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Miasta

Kalisza - Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2023-2043.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.

8. Propozycje do planu pracy Komisji na 2023 rok.

9. Korespondencja:

 Skarga na uciążliwości związane z prowadzeniem klubu muzycznego Calisia Skybar;

 Opinia radcy prawnego ws. zmiany Regulaminu przyznawania Nagrody Miasta Kalisza;

 Odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  pismo  Biskupa  Kaliskiego

w sprawie nadania nazwy ks. Jana Sobczyńskiego jednemu z nowych rond w Kaliszu.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. 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:  7 głosów za

(7 obecnych).

Ad.  3.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  i  zasad

przyznawania Nagrody Miasta Kalisza. 

Projekt  uchwały omówiła pani  Katarzyna Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady Miasta

wyjaśniając,  że  w  poprzednim  roku  na  kwietniowym  konwencie  padła  propozycja

rozszerzenia katalogu osób o osoby prawne, którym również będzie można przyznać Nagrodę

Miasta Kalisza.

Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej

Miasta Kalisza - Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu.

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury i  Sztuki,

Sportu  i  Turystyki  informując,  że  projekt  tej  uchwały  został  uzgodniony  z  dyrektorem

Filharmonii Kaliskiej, a wynika to z tego, że podczas ostatniego konkursu na dyrektora padły

sugestie ze strony członków kapituły,  że należałoby ten dokument z 2012 roku uaktualnić

w celu  chociażby ujednolicenia  nazewnictwa  stanowisk  kierowniczych  instytucji.  Dodała,

że  nowy  dyrektor  chce  wprowadzić  również  uaktualnienie  regulaminu  organizacyjnego

instytucji, który zostanie zatwierdzony przez Prezydenta. 

Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza  informując,

że  projekt  uchwały  został  podpisany przez  Prezydenta  i  dostarczony do  Kancelarii  Rady

Miasta  w  dniu  wczorajszym.  Z  tego  powodu  nie  mógł  być  omawiany  na  wczorajszym

posiedzeniu  Komisji  Rozwoju.  Przyczyną  takiego  stanu  rzeczy  były  dwie  bardzo  pilne

sprawy,  które  należało  wcześniej  zrealizować.  Pierwsza  to  sprawa  dotacji  od  Wojewody

Wielkopolskiego,  która  wpłynęła  dopiero  w  styczniu,  dotycząca  opłacenia  składek

zdrowotnych  dla  bezrobotnych.  Druga  sprawa  to  opóźnienie  w  przekazaniu  środków  od



Wojewody z przeznaczaniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy, którzy

przebywają u nas w ośrodkach. Pani skarbnik poinformowała, że w przygotowanej uchwale

jest zaledwie siedem zmian, ale były to zmiany konieczne do wprowadzenia. Następnie pani

skarbnik omówiła poszczególne zmiany.

Wobec braku uwag i pytań przystąpiono do głosowania:  7 głosów za, 1 wstrzymujący się

(8 obecnych).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2023-2043.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza, omawiając zmiany

w zadaniach wieloletnich.

Wobec braku uwag i pytań przystąpiono do głosowania:  7 głosów za, 1 wstrzymujący się

(8 obecnych).

Ad. 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.

Przyjęto bez uwag.

Ad. 8. Propozycje do planu pracy Komisji na 2023 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu w lutym zostanie przyjęty plan

pracy komisji na 2023 rok i prosi o przesyłanie uwag i propozycji do Kancelarii Rady Miasta.

Ad. 9. Korespondencja.

 Skarga na uciążliwości związane z prowadzeniem klubu muzycznego Calisia Skybar;

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  zawsze  w  mieście,  w  miejscach  prowadzenia

działalności gastronomiczno-rozrywkowej zgłaszane są skargi. Poinformował, że pismo jest

skierowane  do Prezydenta  i  przekazane  do wiadomości  Komisji,  więc  działaniem w tym

zakresie i odpowiedzią na skargę zajmie się pan Prezydent.

 Opinia radcy prawnego ws. zmiany Regulaminu przyznawania Nagrody Miasta Kalisza;

Przyjęto do wiadomości.

 Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na pismo Biskupa Kaliskiego w sprawie nadania

nazwy ks. Jana Sobczyńskiego jednemu z nowych rond w Kaliszu.

Przyjęto do wiadomości.



Ad. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad. 11. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
20.01.2023 r. E.Nowak-Radajak       Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek


