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Protokół Nr 0012.3.32.2016
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 20 września 2016 roku 
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
4. Informacja  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy finansowej,  w tym realizacji

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.  
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji

w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. 
6. Korespondencja:

-  pismo  WRI  ws.  wniosku  o  wpis  do  rejestru  JST  wykonujących  działalność
w zakresie telekomunikacji,
- pismo WRI ws. informacji na temat kwot proponowanych przez operatorów sieci
kablowych,
- pismo proboszcza parafii Rzymskokatolickiej św. Gotarda ws. ulicy Parafialnej,
- korespondencja mailowa mieszkańca miasta ws. wniosku o nadanie Osiedlu Dobrzec
ulicy Marianny Wcisłek.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

+Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
+ W korespondencji: podziękowanie w sprawie nadania imienia ulicy Generała Stanisława
Rostworowskiego 

      **********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Magdalena Spychalska Przewodnicząca Komisji, witając
wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości. 
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Kancelarii Rady Miejskiej w Kaliszu wpłynął
projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2016  rok  i  zaproponowała
rozszerzenie porządku obrad o ten projekt uchwały w pkt. 5.  Głosowanie: 7 osób za (7 ob.)
Ad. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza przedłożyła radnym sprawozdanie z wykonania
budżetu  za  pierwsze  półrocze.  Przypomniała,  że  budżet  na  2016  rok  został  uchwalony
29 grudnia 2015 roku. Zwróciła również uwagę na dochody,  wydatki,  deficyt  oraz kwotę
długu.  Radny  Tadeusz  Skarżyński  zapytał  czy  w  tym  roku  oprócz  dokumentacji  będzie
robione  coś  w  kierunku  Bulwarów,  pl.  Kilińskiego  czy  Plantach.  Zastępca  naczelnika
Wydziału  Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji,  pani  Anna  Durlej  poinformowała,  że  przy
Bulwarach nie  będzie  nic  robione,  ponieważ nie  została  zebrana  pełna  dokumentacja.  Po
wprowadzeniu  zadań  do  budżetu  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  pl.  Kilińskiego.
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Poinformowała  również,  że  zgodnie  z  dofinansowaniem na  Planty  musi  rozstrzygnąć  się
konkurs i zostanie wprowadzony wkład własny. Radny Stanisław Paraczyński zapytał o to czy
na  sprzedaży  terenów  przy  ul.  Częstochowskiej  zyskało  miasto.  Pani  Skarbnik
poinformowała, że nie ma żadnej informacji, żeby te tereny należały do miasta, ale sprawdzi
tę informację. Radny Eskan Darwich zauważył, że na 29 grudnia 2015 roku były dochody w
wysokości 468 000 000 zł.  W I półroczu zwiększyło się o 33 000 000 zł.  Zapytał ile ze
zwiększonej  kwoty  dotyczy  500+.  Pani  Irena  Sawicka  poinformowała,  że  sprawdzi  to
i  odpowie na pytanie radnego. Radny Eskan Darwich zapytał również o to na ile zostaną
wykonane wydatki majątkowe. Pani Skarbnik poinformowała, że powinno być wykorzystane
100 % planu. Zauważyła, że jest to zależne od wielu czynników m.in. warunków pogodowych
oraz od tego czy nie będzie przeszkód oraz opóźnień w wydaniu pozwoleń na inwestycję.
W takich  sytuacjach  nie  zostanie  wykonane  100% założonego  planu.  Radny zapytał  jaki
procent wydatków majątkowych został wykonany w 2015 roku. Czy jest ona porównywalna
do tego roku. Pani Skarbnik poinformowała, że na 3 miesiące wpłynęła kwota 10 926 394 zł.
Zauważyła, że budżet jest zwiększany przez wojewodę co miesiąc i co miesiąc przychodzą
środki. Na II półrocze powinno przyjść ok 22 000 000 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze
2015 roku stanowiło kwotę 26,9 %. Wchodziły w to inwestycje z cyklem dwuletnim. Radny
Dariusz Grodziński zapytał o to jaki jest procent zadłużenia. Pani Skarbnik poinformowała, że
wyliczy to i udzieli odpowiedzi. 
Następnie sprawozdanie przedstawił Komendant Miejskiej Policji w Kaliszu pan Mirosław
Ścisły oraz naczelnik Straży Miejskiej pan Marcin Stefankiewicz. Pani Skarbnik uzupełniła,
iż mandaty są nakładane przez Straż Miejską, natomiast realizowane są w budżecie miasta.
Przewodnicząca  Komisji  zainteresowała  się  monitoringiem  miasta.  Zapytała  czy  kamery,
które były zniszczone zostały wymienione czy naprawione. Pan Stefankiewicz poinformował,
że w ramach pieniędzy Straży Miejskiej część kamer została wymieniona. Radna Magdalena
Spychalska  zapytała  o  audyt.  Pan Stefankiewicz zauważył,  że  audyt  czeka  na  akceptację
Komendanta  Straży  Miejskiej.  Pani  Przewodnicząca  Komisji  poprosiła  o  przedstawienie
audytu na najbliższym posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego. Radny Adam Koszada zapytał w jaki sposób zostały zniszczone kamery do
monitoringu  miasta.  Naczelnik  Straży  Miejskiej  poinformował,  że  część  kamer  została
zniszczona  przez  wyładowania  atmosferyczne  oraz  zostały  zużyte  w  sposób  naturalny.
Następne  sprawozdanie  zostało  przedstawione  przez  Komendanta  Miejskiej  Państwowej
Straży Pożarnej, pana Sławomira Kotońskiego. Sprawozdanie przedstawił również pan Robert
Kaczmarek, Komendant Straży Granicznej w Kaliszu. Radny Edward Prus zainteresował się
tym,  czy  kary,  które  są  dawane  za  nielegalną  pracę  cudzoziemcom  mogą  być  wyższe.
Komendant Straży Granicznej poinformował, że zdarzają się wyższe kary. Przewodnicząca
Komisji pani Magdalena Spychalska zapytała czy po kontroli w takich firmach są widoczne
poprawy czy wciąż są nadużycia. Komendant Straży Granicznej przyznał, że sytuacja zawsze
się  poprawia.  Radny Edward  Prus  zainteresował  się  tym jak  taka  kontrola  wygląda.  Pan
Robert  Kaczmarek  zauważył,  że  kontrole  te  nie  są  dobrze  uregulowane  prawnie.
Poinformował,  że  przed  kontrolą  trzeba  poinformować  kontrolowanego.  Jedyną  sytuacją
kiedy  można  zrobić  kontrole  bez  zapowiedzi  jest  informacja,  że  dana  firma  nielegalnie
zatrudnia pracowników. Poinformował,  że od następnego roku przepisy mają się zmienić.
Radny Eskan Darwich zauważył, że z zatrudnieniem nie ma problemu. Natomiast problem
zaczyna się przy przedłużaniu umowy. Taka osoba musi mieć zezwolenie o pracę. Na taką
decyzje od wojewody czeka się czasami nawet 7 miesięcy. Przez to jest pracownik z którym
chce się przedłużyć umowę, ale przez czekanie na zezwolenie nie można tego zrobić. 
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Kolejne  sprawozdanie  przedstawił  pan  Rafał  Zakrzewski  Główny  Specjalista  ds.
ekonomicznych w Wydziale  Administracyjno – Gospodarczym Urzędu Miejskiego.  Radna
Magdalena  Spychalska  zainteresowała  się  zadaniem dotyczącym  e-sesji.  Zapytała  czy  to
zadanie można podzielić. Pan Rafał Zakrzewski poinformował, że to zadanie nie musi być
wykonane całościowo. Radna Magdalena Spychalska zauważyła, że w tym przypadku jest
istotna kolejność zadań. Pan Rafał Zakrzewski oznajmił, że nie chcą dzielić tego zadania tyko
chcą je wykonywać etapowo. Pierwszym postępowaniem będzie główny element i później to
co zostanie z tych samych środków. Przewodnicząca Komisji uznała, że takie działanie jest
dobre.  Dzięki  temu  i  radni  i  mieszkańcy  będą  otrzymywać  zakres  działań,  który  będzie
usprawniał funkcjonowanie. Zwróciła uwagę na to, że radni chcieliby, żeby to zadanie zostało
wykonane do końca roku. Pan Rafał Zakrzewski poinformował, że gdy tylko otrzymają zgodę
od Prezydenta Miasta na przeprowadzenie postępowania,  potrzebują miesiąc na realizację.
Następnie  sprawozdanie  z  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych
przedstawił  zastępca  naczelnika  pan  Włodzimierz  Karman.  Sprawozdanie  z  wykonanego
budżetu  przekazała  również  Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  Naczelnik  Kancelarii  Rady
Miejskiej  w  Kaliszu.  Radny Eskan  Darwich  zapytał  się  ile  środków pieniężnych  zostało
wydanych  w  I  półroczu  na  delegacje  służbowe  i  gdzie  odbywały  się  te  delegacje.  Pani
Katarzyna Wawrzyniak poinformowała, że zostało wydane 1651,20 zł. Wyjazdy odbywały się
m.  in.  na  zgromadzenie  Ogólnego  Związku  Miast  Polskich,  szkolenia  o  tematyce  praw
i  obowiązków  radnego  oraz  tematyka  oświadczeń  majątkowych,  spotkanie  z
przedstawicielami Komisji  Heraldycznej,  udział  w uroczystej  Sesji  Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, otwarcie wystawy kaliskiej artystki Beaty Koteckiej, udział w uroczystej
Sesji Rady Miejskiej w Wałbrzychu i Stawiszynie, szkolenie o tematyce zarządzanie sesjami
rady gminy oraz udział w dwóch posiedzeniach Komisji Turystyki i Związku Miast Polskich.
Wszystkie sprawozdania podsumowała Pani Irena Sawicka. W związku z brakiem pytań radni
przeszli do głosowania: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosu (8 ob.)
Ad. 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.  
Skarbnik  Miasta  Kalisza,  pani  Irena  Sawicka  przedstawiła  radnym  jak  kształtuje  się
Wieloletnia  Prognoza  Finansowa.  Poinformowała,  że  składa  się  z  dwóch  załączników.
Załącznik nr 1  zawiera dane dotyczące dochodów oraz wydatków podzielone na wydatki
bieżące  oraz  majątkowe.  Zawiera  również  wynik  budżetu,  planowanie  przychodów  oraz
kwotę długów. Pani Irena Sawicka zwróciła uwagę na to, że w załączniku oprócz tego co było
uchwalone  29  grudnia  2015  roku  jest  wykaz  zmniejszeń  bądź  zwiększeń  do  wszystkich
pozycji  w pierwszym półroczu.  Pani  Skarbnik  przedstawiła  radnym również  tabelę,  która
zawiera zadłużenia. Radny Tadeusz Skarżyński zapytał o inwestycje w kwocie 98 000 000 zł
zaplanowane  na  rok  2018.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  są  one  zaplanowane  i  związane
z  drogą  krajową  nr  25,  która  została  rozbita  na  dwa  lata.  Radny  Tadeusz  Skarżyński
zainteresował się tym czy od 2018 roku miasto będzie w stanie realizować inne inwestycje
oprócz tych wpisanych do WPF. Pani Skarbnik poinformowała, że częściowa kwota zostanie
przeznaczona na inne inwestycje. Zauważyła również, że 43 000 000 zł, które miasto chce
zrobić emisję obligacji  jest  związane z drogą krajową nr 25.  Realizując inne zadania jest
możliwość, że wskaźniki, które są wymagane nie będą zachwiane, ale może być w tym czasie
nie 43 000 000 zł tylko np. 50 000 000 zł. Pani Skarbnik przypomniała, że kredyt czy emisję
obligacji można wykorzystać tylko przy inwestycjach. Wiele inwestycji są realizowane przy
udziale  środków  zewnętrznych.  W związku  z  brakiem  dalszych  pytań  radni  przeszli  do
głosowania: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosu (8 ob.)
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Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani  Skarbnik  Irena  Sawicka  przedstawiła  radnym  wnioski  merytorycznie  związane
z  Komisją.  Radny Dariusz  Grodziński  zainteresował  się  wnioskiem naczelnika  Wydziału
Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych  dotyczącego  zmniejszenia  wydatków
bieżących o kwotę 5 963 zł i zmniejszenia planu dotacji OSP Kalisz i OSP Dobrzec o 1010 zł.
Kwota 6 973 zł zostanie przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach
ratowniczo –  gaśniczych oraz  ćwiczeniach.  Radny zainteresował  się  tym skąd jest  kwota
5  963  zł.  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  są  to  pieniądze,  które  były  przeznaczone  na
pozostałe usługi i zostają przesunięte na ekwiwalenty. W związku z brakiem dalszych pytań
radni przeszli do głosowania: 8 osób za (8 ob.)
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. 
Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  w  dniu  dzisiejszym  zebrał  się  Zespół  ds
ławników.  W  trakcie  spotkania  zostały  przeanalizowane  dokumenty  złożone  przez
kandydatów. Zespół zdecydował o zasięgnięciu opinii komendanta co do kandydatów. Są to
wybory  uzupełniające.  Radny  Dariusz  Witoń  zapytał  co  nastąpi  po  tym  jak  komendant
sprawdzi kandydatów. Pani Magdalena Spychalska poinformowała, że gdy Kancelaria uzyska
odpowiedź zwrotną to zorganizuje tajne wybory. Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej, pani
Katarzyna  Wawrzyniak  poinformowała,  że  najbliższy  termin  wyborów  to  sesja,  która
odbędzie się w październiku. Pani Katarzyna Wawrzyniak zauważyła, że komendant zgodnie
z ustawą ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi i może to spowodować, że odpowiedź będzie
dzień po sesji. W związku z brakiem dalszych pytań radni przeszli do głosowania: 8 osób za
(8 ob.)
Ad.7. Korespondencja.
Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że wpłynęły dwa pisma z Wydziału  Rozbudowy
Miasta  i  Inwestycji  oraz wniosek Proboszcza Parafii  Rzymsko – Katolickiej  św. Gotarda.
Radny Eskan Darwich zainteresował się korespondencją dotyczącą ulicy Parafialnej. Zapytał
czy dom, który stoi na tej ulicy jest opustoszały. Pani Anna Durlej poinformowała, że jest to
niezamieszkiwany dom.  Radny  Tadeusz  Skarżyński  poprosił  o  sprawdzenie  czy  ten  dom
faktycznie nie jest zamieszkiwany. 
Przewodnicząca  Komisji  zgłosiła  wniosek  formalny  dotyczący  przygotowania  stosownej
uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy z ul.  Parafialnej  na ul.  ks.  Bolesława Stefaniaka
z prośbą o zweryfikowanie informacji przedstawionych przez Parafię Rzymsko – Katolicką
św. Gotarda. Głosowanie: 8 osób za (8 ob.)
Radny Paraczyński dodał, iż wcześniej na tym osiedlu znajdowała się ulica Kmieca, która
została zmieniona na ulicę ks. Józefa Sieradzana.
Prowadząca obrady oznajmiła, iż wpłynęła również korespondencja mailowa dot.  wniosku
o nadanie nazwy Osiedlu Dobrzec – Marianny Wcisłek. Radny Dariusz Grodziński zauważył,
że jest to prośba o nadanie nazwy całemu osiedlu i nie powinno się tego przekazywać do
banku ulic. Przewodnicząca Komisji poinformowała również, że wpłynęło podziękowanie od
p.  █████████* za nadanie nazwy ulicy. 
Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Stanisław Paraczyński podziękował wszystkim radnym za wspieranie festynu.
Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji  Magdalena  Spychalska
zamknęła posiedzenie i podziękowała za przybycie.
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Protokołowała:
Natalia Janczak Przewodnicząca
       /-/ Komisji Prawa, Porządku Publicznego

     oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miejskiej Kalisza
         /-/

    Magdalena Spychalska 

*  Wyłączenie  jawności  w  zakresie  danych  osobowych,  na  podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.
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