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Protokół Nr 0012.04.48.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 20 maja 2022 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 powołania Kaliskiej  Rady Seniorów

oraz nadania jej Statutu.

4. Pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  z  dnia  17.05.2022  r.  w  sprawie

przyznania  nagród  za  osiągnięcia  w  służbie  policjantów  Komendy  Miejskiej  Policji

w Kaliszu.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom

ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli

w  działaniach  ratowniczych,  akcjach  ratowniczych,  szkoleniach  lub  ćwiczeniach

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej  Rady Seniorów

oraz nadania jej Statutu.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty

będące  własnością  Miasta  Kalisza,  na  czas  oznaczony  i  czas  nieoznaczony  w  trybie

bezprzetargowym.

12. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGK.6625.0004.2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie

zaopiniowania nazwy nowo wydzielonej drogi na terenie Osiedla Chmielnik.
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13. Korespondencja:

 opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  o  sprawozdaniu

z  wykonania  budżetu  Miasta  Kalisza  za  rok  2021  wraz  z  informacją

o stanie mienia komunalnego;

 pismo ws. rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla Kaliniec;

 pismo ws. zgłoszenia do banku nazw ulic, skwerów - im. Tadeusza Grzelaka.

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

15. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który

powitał wszystkich obecnych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

O głos poprosiła pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza informując, że projekt uchwały

w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem uchwały  budżetowej,  który  miał  być  procedowany

na  dzisiejszym  posiedzeniu  komisji  wymaga  wprowadzenia  kilku  poprawek  i  poprosiła

komisję o zdjęcie z porządku obrad niniejszego projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie trybu prac nad

projektem uchwały budżetowej: 6 głosów za (6 obecnych).

Głosowanie w sprawie zmiany kolejności punktów w porządku obrad, tak aby punkt 8 stał się

punktem 3, punkt 11 stał się punktem 4, a pozostałe ulegną przesunięciu o jeden punkt niżej:

7 głosów za (7 obecnych).

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad.  3.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Kaliskiej  Rady

Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Projekt uchwały omówił pan Tomasz Rogoziński,  naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

i Mieszkaniowych.

W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych).
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Ad. 4.  Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 17.05.2022 r. w sprawie

przyznania  nagród  za  osiągnięcia  w  służbie  policjantów  Komendy  Miejskiej  Policji

w Kaliszu.

Informacje dotyczącą kandydatur do nagród przedstawił pan Witold Goździelewski, zastępca

Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania w sprawie przyznania nagród za

osiągnięcia  w  służbie  policjantów  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  w  następujący

sposób:

Dzielnicowi Komendy Miejskiej w Kaliszu: 

- nagroda I stopnia - mł. asp. Edyta Marciniak, 

- nagroda II stopnia – mł. asp. Adam Marszałek 

- nagroda III stopnia - mł. asp. Tomasz Skrzypek. 

Funkcjonariusze Patrolowo-Interwencyjni Komendy Miejskiej w Kaliszu: 

- nagroda I stopnia - mł. asp. Mateusz Strzyż, 

- nagroda II stopnia - sierż. szt. Artur Kowalski, 

- nagroda III stopnia – mł. asp. Dariusz Pawlak.

Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad.  5.  Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu przysługującego

strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy

uczestniczyli  w  działaniach  ratowniczych,  akcjach  ratowniczych,  szkoleniach  lub

ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Projekt uchwały omówił pan Dominik Kałużny, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania

Kryzysowego i Spraw Obronnych. 

W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.

Z  uwagi  na  brak  pytań  i  uwag  przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  zaopiniowania

wniosku  o  przyznanie  Nagrody  Miasta  Kalisza  panu  Bogdanowi  Białoszyńskiemu:

7 głosów za (7obecnych).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza
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W związku  z  brakiem  uwag  i  pytań  komisja  przystąpiła  do  głosowania  nad  projektem

uchwały: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza i odczytała wniosek

dotyczący merytorycznej komisji.

Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

As. 9. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zdjęto z porządku obrad.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na

grunty  będące  własnością  Miasta  Kalisza,  na  czas  oznaczony  i  czas  nieoznaczony

w trybie bezprzetargowym.

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Iwona  Kasprzak,  naczelnik  Wydziału  Gospodarowania

Mieniem informując, że pojawiła się propozycja, aby umowy dzierżawy dotyczące kilkunastu

nieruchomości  gruntowych  należących  do  miasta,  które  dzierżawione  z  przeznaczeniem

w szczególności na zieleń przydomową,  przekształcić w umowy na czas nieoznaczony. Pani

Kasprzak wyjaśniła, że taka zmiana wprowadzi większy porządek w kwestii funkcjonowania

i trwałości umów. Dodała, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy także nieruchomości

znajdującej się przy ul. Wrocławskiej zabudowanej halą magazynową, wydzierżawionej przez

Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona”, które na własny koszt, na mocy porozumienia dokona

nakładów inwestycyjnych na tym obiekcie. W tym przypadku kolejna umowa dzierżawy ma

obowiązywać na okres 10 lat.

Przewodniczący  komisji  spytał,  czy  obecnie  ludzie  chętnie  dzierżawią  od  miasta  takie

nieruchomości.  Pani Kasprzak wyjaśniła,  że najczęściej  są to sytuacje,  kiedy pod budowę

drogi zabezpieczone były szerokie pasy drogowe i przy budowie drogi nie zostały w całości

wykorzystane,  a  o  które  miasto  musi  później  dbać.  Poinformowała,  że  zgłaszają  się

mieszkańcy, którzy wyrażają chęć poszerzenia swojego ogródka i zagospodarowania takiego

kawałka gruntu pod cele zieleni. 

W  związku  z  brakiem  kolejnych  uwag  i  pytań  komisja  przystąpiła  do  głosowania  nad

projektem uchwały: 8 głosów za (8 obecnych).
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Ad.  11.  Pismo Prezydenta  Miasta  Kalisza  WGK.6625.0004.2022  z  dnia  26.04.2022 r.

w sprawie zaopiniowania nazwy nowo wydzielonej drogi na terenie Osiedla Chmielnik.

Pismo omówił pan Michał Marczak, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii informując,

że sprawa dotyczy nowej drogi powstałej  w wyniku podziałów nieruchomości i  przebiega

od  ul.  Szerokiej  na  południe.  Zaproponowana  nazwa  dla  tej  ulicy  to  ul.  Piniowa,  którą

pozytywnie zaopiniowała Rada Osiedla Chmielnik.

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

Ad. 12. Korespondencja:

 opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  o  sprawozdaniu

z  wykonania  budżetu  Miasta  Kalisza  za  rok  2021  wraz  z  informacją

o stanie mienia komunalnego;

 pismo ws. rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla Kaliniec;

 pismo ws. zgłoszenia do banku nazw ulic, skwerów - im. Tadeusza Grzelaka.

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.

Ad. 14. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
20.05.2022 r. E.Nowak-Radajak       Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek
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