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Protokół Nr 0012.3.55.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 20 marca 2018 roku 
*********************************************************************

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
**********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie  z  działalności  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  oraz

informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok
2017.

4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu o stanie
bezpieczeństwa miasta  Kalisza  w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  za rok 2017
oraz wnioski z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta.

5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2017 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta

Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2017 rok. 
7. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
8. Korespondencja:

- pismo ws. rezygnacji Przewodniczącej Zarządu Osiedla Majków.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 *************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji, pani Magdalena Spychalska witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Radny Grodziński zaproponował zmianę porządku obrad – aby punkt 7 stał się punktem 3.
Głosowanie nad zmianą: 6 osób za (6 obecnych).
Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad wraz ze zmianą: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Przedmiotowy projekt uchwały przedłożył Sekretarz Miasta, pan Stefan Kłobucki. 
Radny Kołaciński zapytał czy możliwe jest przedstawienie okręgów wyborczych na mapie.
Sekretarz Miasta. Oznajmił, iż wojewoda wielkopolski zarządzeniem określił liczbę radnych
w mieście  Kaliszu.  Dane  liczbowe mieszkańców na  podstawie  których  została  określona
liczba  radnych  wynikają  z  danych  prowadzonych  przez  ewidencję  na  koniec  kwartału
poprzedzającego tą uchwałę czyli na koniec roku. 
Radny Grodziński zapytał  co nastąpi w przypadku gdy Rada Miasta nie uchwali  projektu
uchwały do 1 kwietnia.  Sekretarz odpowiedział,  że  w tym przypadku komisarz wyborczy
w określonym  terminie  musi  dokonać  podziału  miasta  na  okręgi  wyborcze.  Do  dyskusji
dołączył  Prezydent  Miasta,  Grzegorz  Sapiński.  Sekretarz  oznajmił,  iż  w  proponowanym
projekcie  uchwały znajduje się  podział  na  4  okręgi  wyborcze.  Podział  miasta  na  okręgi
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dokonuje  się  przy zachowaniu  jednolitej  normy przedstawicielstwa.  Sekretarz  przedstawił
okręgi  wyborcze  z  podziałem na  osiedla,  okręg  I  –  6  mandatów,  II-  5  mandatów,  III  -6
mandatów, IV- 6 mandatów.
Radny Grodziński zapytał czy był rozpatrywane/ przygotowane inne warianty.
Sekretarz  dodał,  że  muszą  być  spełnione  dwie  przesłanki  –  jednolita  norma
przedstawicielstwa. Oznajmił, że nie można dzielić osiedli na części. 
Prezydent dodał, że zależy mu aby to rada podjęła decyzję, a nie komisarz wyborczy.
Prowadząca obrady oznajmiła, iż podział ten jest bardzo dobrze zrobiony. 
Wobec  dalszych  braku  pytań  ze  strony radnych,  przystąpiono  do  głosowania:  6  osób  za
(6 obecnych). 
Ad.4.  Sprawozdanie  z  działalności  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok
2017.
Głos w tym punkcie zabrała pani Skarbnik, Irena Sawicka, która oznajmiła, iż miasto wspiera
komendy miejskie.  Oznajmiła,  iż  budżet  na 2017 rok został  prawidłowo wykonany przez
jednostki. 
Radny Kołaciński poprosił, aby każdy z radnych dostał mapę dotyczącą podziału miasta na
okręgi wyborcze.
W/w  sprawozdanie  przedstawił  pan  Witold  Goździelewski  z  Komendy  Miejskiej  Policji
w  Kaliszu.  Przedłożył  informację  na  temat  przestępstw,  bezpieczeństwie,  poinformował
o  wzroście zdarzeń i wypadków. 
Prowadząca obrady zauważyła wzrost liczby samochodowych patroli policji.
Radny Paraczyński zainteresował się wolnymi etatami w komendzie policji. 
Radny Konopka zainteresował się nową lokalizacją PDOZ. 
Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. 
Ad.5.  Informacja  Komendanta  Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kaliszu
o stanie bezpieczeństwa miasta Kalisza w zakresie  ochrony przeciwpożarowej za rok
2017 oraz wnioski z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta.
Informację przedłożył  komendant Sławomir Kotoński. Przedstawił jaką pomoc uzyskał od
miasta. Ponadto omówił przyczyny pożarów oraz miejscowe zagrożenia i problemy. 
Radny  Paraczyński  oznajmił,  że  jest  pod  dużym  wrażeniem  bardzo  dobrej  współpracy
Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. 
Radny  Konopka  zapytał  czy  można  by  było  zastosować  jakieś  rozwiązanie  dotyczące
wczesnego ostrzegania o nielegalnych odpadach chemicznych w Szczypiornie, które stanowią
poważne zagrożenie. 
Komendant  oznajmił,  że  nie  zna  takiego  rozwiązania  związanego  z  monitorowaniem
magazynów tego typu. Jedynym sposobem są oględziny zewnętrzne, PSP jest przygotowana
na reagowanie zgłoszeń na temat tego magazynu.
Tematem  niebezpiecznych  odpadów  na  ul.  Wrocławskiej  zainteresowała  się  radna
Spychalska, która zwróciła uwagę, iż należałoby przewidzieć kontrolę magazynu. 
Komendant oznajmił, iż po każdym wejściu do magazynu informują prezydenta jak i innej
ograny, że stan zagrożenia pogarsza się. 
Radny Witoń zapytał czy miasto ponosi koszty związane z utrzymaniem tego magazynu.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że płacimy opłaty, staramy się o pozyskanie dodatkowych środków. 
Informacja została przyjęta do wiadomości. 
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2017 rok.
Sprawozdanie przedłożył pan Marcin Stefankiewicz, Naczelnik Wydziału Prewencji Straży
Miejskiej.  Przedstawił  realizowane  działania,  działania  prewencyjne.  Problemem  stanowi
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tabor i brak pojazdu do przewozu osób nietrzeźwych, starzejący się monitoring oraz niskie
zarobki i brak chętnych do pracy. 
Radny Paraczyński poruszył temat bezdomności. 
Radny  Witoń  zainteresował  się  ewidencją  wyposażenia  Straży  Miejskiej  Kalisza  oraz
poruszył  temat  kontroli  palenisk.  Tym ostatnim problemem zainteresował  się  także  radny
Prus. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej. 
Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. 
Ad.7.  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku wspólnej  dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2017 rok. 
Pan  Janusz  Sibiński,  p.o.  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
przedłożył sprawozdanie, które zostało przyjęte do wiadomości przez radnych. 
Ad.8. Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta oznajmiła, iż w miejsce pani
Ewy Maciaszek desygnowana została pani Barbara Gmerek. 
Pani Skarbnik dodała, że  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski korzysta z wiedzy
pewnych fachowców, których zapraszają na spotkania i będąc członkiem tego stowarzyszenia
nie płacimy za wyjazd na to spotkanie, szkolenia. Pani Skarbnik uznała, że w przypadku gdy
pani Gmerek nie będzie mogła jechać na spotkanie, to może upoważnić inną osobę. 
Głosowanie nad projektem uchwały:  4 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania
(7 obecnych).
Ad.9.  Projekt  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  powierzenia  reprezentowania
Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. 
Pani  Marta  Okrasa  z  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  która
oznajmiła,  iż  uchwała  jest  porządkowa będąca  konsekwencją  ostatnich  zmian  w urzędzie
i wprowadza panią wiceprezydent Barbarę Gmerek w miejsce pani Karoliny Pawliczak do
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
Wątpliwości co do nowej osoby reprezentującej zgłosił radny Witoń. 
Głosowanie nad projektem uchwały:  3 osoby za, 4 osoby wstrzymały się od głosowania
(7 obecnych)
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Miasta
Kalisza,  w  tym  znaku  graficznego  (logo)  Miasta  Kalisza  oraz  zasad  używania
i wykorzystania.
Projekt  uchwały  przedłożyła  pani  Elżbieta  Zmarzła,  kierownik  Biura  Komunikacji
Społecznej. 
Dyskusja nad projektem uchwały toczyła się między radnym Grodziński, radnym Witoniem,
radnym Prusem  i przewodniczącą komisji. Odpowiedzi udzieliła kierownik biura. 
Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 1 osoba przeciw, 3 osoby wstrzymały się
od głosowania (7 obecnych).
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu, pieczęci urzędowych, flagi,
sztandaru i hejnału Miasta Kalisza wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego. 
Projekt uchwały przedłożyła pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
Pytania do projektu uchwały zadali radny Grodziński oraz radny Witoń. Odpowiedzi udzieliła
pani Naczelnik oraz radna Spychalska. 
Głosowanie nad projektem uchwały:  6 osób za,  1  osoba wstrzymała się  od głosowania
(7 osób  obecnych).
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Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2018-2033.
Projekt  uchwały  omówiła  pani  Skarbnik,  Irena  Sawicka  przedstawiając  zadania
merytorycznie podległe komisji. 
Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).
Ad. 13. Korespondencja. 
Przewodnicząca  Komisji  poinformowała  o  korespondencji  jaka  wpłynęła  na  posiedzenie
komisji.
Ad.14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Darwich  złożył  wniosek  formalny,  aby  na  prośbę  mieszkańców  Biuro  Nadzoru
Właścicielskiego zbadało stan techniczny budynku na ul. Złotej 18.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.15. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

      Przewodnicząca
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
      oraz Samorządu Osiedlowego 

  Rady Miasta Kalisza
   /.../ 

  Magdalena Spychalska
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