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Protokół Nr 0012.4.10.2019
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego 

Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 20 września 2019 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o:

· przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.,
· kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym  realizacji

przedsięwzięć,  o których mowa w art.  226 ust.  3 ustawy o finansach
publicznych,

· przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji
kultury za I półrocze 2019 r.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia

się bez dalszego biegu.
6. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia

się bez dalszego biegu.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na

ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
8. Korespondencja:

· Pismo  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Poznaniu  z  dnia
16.07.2019  r.  w  sprawie  informacji  o  kandydatach  na  stanowiska
ławników,

· Pismo  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Poznaniu  z  dnia
17.07.2019  r.  w  sprawie  informacji  o  kandydatach  na  stanowiska
ławników,

· Pismo Komendanta  Miejskiego Policji  w Kaliszu z  dnia  5.09.2019 r.
w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez Komendę Miejską
Policji w Kaliszu,

· Pismo Przewodniczącego Rady Osiedla Korczak z dnia 15.07.2019 r.,
· Pismo mieszkańca z dnia 08.07.2019 r. w sprawie mandatu radnego,
· Pismo mieszkańca z dnia 25.07.2019 r. w sprawie mandatu radnego.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.



********************************************************************
Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz  Samorządu  Osiedlowego,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który  powitał  wszystkich
obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3. Informacja o:
· przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.,

Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  krótko  omówiła  powyższą
informację.  Poinformowała,  że  budżet  został  uchwalony  28  grudnia
2018  r.  w  wysokości  600 333 736  zł  po  stronie  dochodów.  Jednak
wiadomo, że w ciągu roku następowały zmiany i dochody zwiększyły się
o 22 622 000 zł. W związku z powyższym wynosiły 622 956 000 zł i na
dzień 30 czerwca plan został wykonany w wysokości 325 902 000 zł, co
daje 52,3%. Jeśli chodzi natomiast o wydatki to w grudniu uchwalono
kwotę 635 847 000 zł, a w ciągu roku dołożono 44 182 000 zł co dało
w  sumie  680 000 000  zł.  Na  koniec  czerwca  wykonanie  wyniosło
277 163 000 zł, co daje 48,3% wykonania. Wyjaśniła, że plan inwestycji
wyniósł 124 839 000 zł, a wykonanie na 30 czerwca wynosi 10 889 000,
czyli  8,7%.  Pani  Sawicka  wspomniała  również  o  budżecie
obywatelskim, który miał zaplanowaną kwotę 5 000 000 zł, a wykonanie
wynosi  631 000  zł  (12,6%).  Wyjaśniła,  że  jeśli  chodzi  o  wszelkie
inwestycje  finalizacja  następuje  dopiero  pod  koniec  roku,  dlatego
wykonanie  jest  na  niższym  poziomie.  Skarbnik  poinformowała,  że
wydatki niewygasające zaplanowane zostały w wysokości 27 000 000 zł,
a wykonane wynosi 22 000 000 zł, co daje 81,6%. Powiedziała również,
że w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zaplanowano  7 164 000  zł  a  zrealizowano  2 895 000  zł.  Jeśli  chodzi
o  policję  to  jej  budżet  jest  poza  budżetem  miasta  chyba,  że  Kalisz
wspiera komendę w poszczególnych inwestycjach. Z kolei straż pożarna
wykonuje zadania zlecone i środki te nie pochodzą z miasta, ale miasto
ma je w swoim budżecie w pozycji zadania zlecone. Kwota zaplanowana
to 11 170 000 zł, a wykonanie wyniosło 6 087 000 zł. 
Pan  Dariusz  Bieniek  Komendant  Miejski  Policji  w  Kaliszu
poinformował,  że  zagrożone  co  do nie  wykonania  budżetu może być
zadanie dotyczące badania osób nietrzeźwych i zatrzymanych. Istnieje
również  potrzeba  zakupu 4 radiowozów,  ale  pozostałe  zadania  nie  są
zagrożone. 
Pan Dariusz Hybś, Komendant Straży Miejskiej Kalisza poinformował,
że wykonanie budżetu za I półrocze wynosi 45,16% i nie ma zagrożeń
jeśli chodzi o II półrocze. Zwrócił uwagę na powtarzający się problem
kamer, które cały czas ulegają awarii, a to powoduje ciągłe angażowanie
środków na ich naprawę. 



Pan  Sławomir  Kotoński,  Komendant  Miejski  Państwowej  Straży
Pożarnej w Kaliszu poinformował, że budżet jest realizowany zgodnie
z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń. 
Pani  Ewelina  Fabiańczyk-Kustosz,  naczelnik  Wydziału  Gospodarczo-
Administracyjnego  poinformowała,  że  jeśli  chodzi  o  zadania  własne
takie jak wszelkie opłaty za funkcjonowanie urzędu, wszystko odbywa
się  zgodnie  z  planem.  Realizacja  zadań  zleconych  również  nie  jest
zagrożona. 
Pan                                 , przedstawiciel Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych poinformował, że budżet realizowany
jest zgodnie z przyjętym planem.
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta
poinformowała,  że  wykonanie  w dziale  rady  gmin  wyniosło  50,84%,
a w dziale urzędy gmin ponad 20%. Realizacja wydatków na zadania
jednostek pomocniczych miasta wyniosła 25%, jest to związane z tym,
że wszelkie imprezy czy festyny dobywają się latem, a więc płatność
występuje  dopiero  w  drugim  półroczu.  Diety  dla  radnych  jednostek
pomocniczych wykonano na poziomie 42%. 
Radny  Piotr  Mroziński  zapytał  czy  straż  miejska  ma  jakiś  pomysł
odnośnie  modernizacji  monitoringu,  bo  z  pewnością  jest  to  duży
problem.  Pan  Dariusz  Hybś  odpowiedział,  że  wie,  że  istnieje  plan
rozbudowy o nowe kamery, jednak uważa, że należy się zastanowić, czy
dokładać nowe kamery, czy zmodernizować cały system. Radny Eskan
Darwich  wtrącił  się  i  wyjaśnił,  że  od  2  lat  przygotowany  jest  plan
modernizacji systemu monitoringu, który będzie kosztował 3 000 000 zł.
Na razie czeka on na realizację. 
Radny Roman Piotrowski zapytał, czy był taki moment, kiedy wszystkie
kamery działały. Komendant odpowiedział,  że nie było i  zapewne nie
będzie takiego momentu. 
Radny Mroziński dopytywał, czy problem leży w samych kamerach, czy
może w łączach. Pan Hybś powiedział, że najstarsze kamery najlepiej
działają,  ponieważ  są  podłączone  do  światłowodów.  Później
dokupowano pojedyncze sztuki i one ulegają częstym awariom. 
Przewodniczący  Komisji  poprosił,  aby  na  następne  posiedzenie
przedstawić kompleksową informację dotyczącą monitoringu. 
Radna Agnieszka Konieczna zaproponowała, aby zwrócić się z pytaniem
do  Prezydenta,  czy  była  podjęta  próba  pozyskania  środków
zewnętrznych  na  wymianę  monitoringu.  Przewodniczący  Komisji
stwierdził,  że  taka  informacja  powinna  znaleźć  się  właśnie  w  tej
kompleksowej wiadomości dla radnych. Radny Darwich powiedział, że
dobrze byłoby również dodać do informacji plan, który został utworzony
2 lata temu i wciąż czeka na realizację. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

· kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych,



Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższą  informację.
Poinformowała  o  najważniejszych  wartościach  m.in.  o  kwocie
zadłużenia, która na 30 czerwca 2019 r. wynosi 235 876 000 zł. 
Radny Tadeusz Skarżyński odniósł się do kwestii kredytu i zapytał, czy
jest szansa aby był on mniejszy. Pani Sawicka odpowiedziała,  że nie,
ponieważ musi to być taka kwota, jaka została uchwalona w budżecie,
ale może na przykład nie zostać wykorzystana w całości. Pozostała część
weszłaby w pulę wolnych środków. 
Radny Roman Piotrowski  zapytał  o  ile  droższe są obligacje teraz  niż
były w pierwszym półroczu. Pani Sawicka odpowiedziała, że wiąże się
to  z  tym,  że  obecnie  należy  przygotować  więcej  zabezpieczeń,  ale
dokładnie procentowo nie jest w stanie powiedzieć. 
Mieszkaniec  Kalisza  zapytał,  czy  projekty  realizowane  w  ramach
rewitalizacji są wpisywane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pani
Irena Sawicka wskazała w załączniku nr 2, w którym miejscu znajdują
się projekty, o których wspomniał Kaliszanin. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

· przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2019 r.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  krótko  omówiła  powyższą
informację.
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Pan  Dariusz  Bieniek  Komendant  Miejski  Policji  w  Kaliszu  na  koniec  wspomniał
jeszcze  o  piśmie,  które  znajduje  się  w  korespondencji,  a  które  dotyczy  wsparcia
finansowego policji.  Komendant poprosił  o dodatkowe środki na zadania związane
z zatrzymaniami osób nietrzeźwych i ich badaniami, na nagrody dla policjantów i na
zadania profilaktyczne. 

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny Piotr Mroziński zapytał, z czego wynikają oszczędności Straży Miejskiej. Pani
Sawicka  odpowiedziała,  że  z  wynagrodzeń i  pochodnych  od  wynagrodzeń.  Radny
wspomniał, że dotarło do niego pismo pracowników Straży Miejskiej, które dotyczy
wyższych wymagań płacowych, a tutaj mówi się o oszczędnościach w tym obszarze.
Być może warto by było przeznaczyć te środki na podwyżki. Skarbnik wyjaśniła, że
całość oszczędności nie pochodzi tylko z wynagrodzeń. Straż chce przeznaczyć środki
na ocieplenie ściany i na monitoring. Ponadto pani Sawicka wyjaśniła, że jakiś czas
temu pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych miasta otrzymali podwyżki,
w tym również strażnicy miejscy. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  kandydata  na  ławnika,  które
pozostawia się bez dalszego biegu.
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik Kancelarii  Rady Miasta  poinformowała,  że
temat był już omawiany na spotkaniu zespołu ds. ławników i tam podjęto decyzję, że



w  przypadku  dwóch  kandydatów  zgłoszenia  pozostawia  się  bez  dalszego  biegu.
Pierwszy kandydat posiadał wady formalne we wniosku. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.6.Projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  kandydata  na  ławnika,  które
pozostawia się bez dalszego biegu.
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik Kancelarii  Rady Miasta  poinformowała,  że
wniosek został zgłoszony po upływie ustawowego terminu. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach
na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
Pani Katarzyna Wawrzyniak,  naczelnik Kancelarii  Rady Miasta omówiła powyższy
projekt uchwały. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8. Korespondencja:
· Pismo  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Poznaniu  z  dnia

16.07.2019  r.  w  sprawie  informacji  o  kandydatach na  stanowiska
ławników,
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

· Pismo  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Poznaniu  z  dnia
17.07.2019  r.  w  sprawie  informacji  o  kandydatach na  stanowiska
ławników,
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

· Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 5.09.2019 r.
w  sprawie  dofinansowania  zadań  realizowanych  przez  Komendę
Miejską Policji w Kaliszu,
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

· Pismo Przewodniczącego Rady Osiedla Korczak z dnia 15.07.2019 r.,
Radny Tadeusz Skarżyński  stwierdził,  że  część  problemów zawartych
w  piśmie  należałoby  poruszyć  na  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta
i Integracji Europejskiej. Stwierdził, że jedyny problem, którym może
zająć  się  Komisja  Prawa  to  kwestia  samowoli  budowlanej.
Przewodniczący  Komisji  zaproponował,  aby  przekazać  pismo  do
Prezydenta, by on zadekretował je do merytorycznych wydziałów celem
udzielenia  odpowiedzi.  Naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta,  pani
Katarzyna Wawrzyniak odpowiedziała, że pismo zostało już przekazane
do Prezydenta. 

· Pismo mieszkańca z dnia 08.07.2019 r. w sprawie mandatu radnego,
Radny Tadeusz Skarżyński poinformował, że pisma dotyczą rzekomego
niezamieszkiwania  na  terenie  Kalisza  przez  niektórych  radnych.
Powiedział,  że  temat  ten  był  już  wcześniej  omawiany  zarówno  na



komisji  jak  i  na  sesji.  Radny  zastanawia  się,  czy  zaistniały  nowe
okoliczności skoro ponownie pisma o takiej  treści  trafiły  pod obrady.
Radni, którzy zostali wskazani w pismach złożyli stosowne wyjaśnienia,
radca  prawny  również  przesłał  opinię  prawną,  a  cała  sprawa  została
przekazana  do  Wojewody.  Do  tej  pory  Wojewoda  nie  udzielił
odpowiedzi w tym temacie, a sama Rada Miasta już się wypowiedziała.
Zauważył,  że  w  pismach  znajdują  się  prośby  o  podanie  adresu
zamieszkania dzieci czy męża, a uważa, że jest to niestosowne i narusza
ochronę danych, mimo, że radni to osoby publiczne. 
Obecny  na  posiedzeniu  mieszkaniec  i  autor  pisma  poinformował,  że
nową  okolicznością  jest  to,  że  radny,  którego  dotyczy  pismo kłamie.
Kaliszanin podjął taką informację na podstawie złożonych oświadczeń
majątkowych  i  wyjaśnienia  złożonego  w  tej  sprawie.  Mieszkaniec
stwierdził,  że  radny  powinien  złożyć  oświadczenie,  że  posiada  dom
w  innej  miejscowości.  Wyjaśnił,  że  zwrócił  się  Państwowej  Komisji
Wyborczej  o  wyjaśnienie  pojęcia,  co  oznacza  stałe  zamieszkiwanie,
ponieważ  ma  to  związek  z  możliwością  kandydowania  na  radnego.
Następnie odczytał odpowiedź jaką otrzymał. Odczytał także odpowiedź
na  pismo  skierowane  do  pana  Tadeusza  Skarżyńskiego,
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w sprawie radnych, którzy zostali
wymienieni w pismach. Mieszkaniec omówił również sytuację życiową
jednego  z  radnych  tłumacząc,  że  jego  zdaniem  oświadczenie,  które
złożył nie jest do końca prawdą. Kaliszanin domagał się, aby udzielić mu
odpowiedzi, co według Rady Miasta oznacza stałe zamieszkiwanie. 
Następnie  wywiązała  się  dyskusja  między  mieszkańcem,  a  radnym,
którego nazwisko widnieje w piśmie. 
Mieszkaniec nadal domagał się,  aby radny podał,  gdzie posiada dom.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarzyński wyjaśnił, że
to,  że  ktoś  posiada  dom  w  innej  miejscowości  nie  znaczy,  że  tam
mieszka.  A po drugie  skoro Państwowa Komisja  Wyborcza dopuściła
kandydaturę  radnego  na  tę  funkcję  to  znaczy,  że  jego  miejsce
zamieszkiwania  nie  budziło  zastrzeżeń.  Kaliszanin  zarzucił  panu
Skarżyńskiemu, że nie przedstawił w odpowiedzi na pismo rzetelnego
stanowiska  w  sprawie.  Radny  Skarżyński  stwierdził,  że  mieszkaniec
zarzuca kłamstwo, choć nie potrafi tego udowodnić. 
Następnie  poddano  pod  głosowanie  opinię  w  sprawie  podtrzymania
stanowiska  w  sprawie  stwierdzenia  braku  podstaw  do  ponownego
zbadania sprawy mandatu radnej.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Opinia została przyjęta. 

· Pismo mieszkańca z dnia 25.07.2019 r. w sprawie mandatu radnego.
Poddano  pod  głosowanie  opinię  w  sprawie  podtrzymania  stanowiska
w sprawie stwierdzenia braku podstaw do ponownego zbadania sprawy
mandatu radnego.
Głosowanie:  7  osób za,  1  –  brak  głosu (8  obecnych).  Opinia  została
przyjęta. 



Ad.9.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik Kancelarii  Rady Miasta  poinformowała,  że
12 września odbyły się wybory w jednostkach pomocniczych miasta. 3 rady osiedla
się  nie  wybrały  i  są  to:  Korczak,  Piskorzewie  i  Śródmieście  II.  Pani  Wawrzyniak
zapytała, czy może zostać zwołane posiedzenie komisji 1 października, ponieważ jest
potrzeba zatwierdzenie wyborów. Członkowie komisji zgodzili się. 
Mieszkaniec, który był obecny na posiedzeniu zabrał głos i poruszył temat uchybień
w regulaminie budżetu obywatelskiego. Wady dotyczą tego, że każdy mieszkaniec,
w tym niepełnoletni może zgłaszać i głosować nad zadaniami. 

Ad.10.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew
Włodarek zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miasta Kalisza

/.../
Zbigniew Włodarek


