
KRM.0012.0056.2018
D2018.06.02651

 Protokół Nr 0012.3.61.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 21 czerwca 2018 roku 
*********************************************************************

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
**********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020  oraz  „Programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na
terenie Miasta Kalisza.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  budowy  pomnika  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego
w Kaliszu.

6. Projekt uchwały w sprawie nadania Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”
w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu.

7. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  i  ustalenia  granic
jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie Miasta Kalisza.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Kalisza na
okręgi  wyborcze,ustalenia  ich  granic  i  numerów oraz  liczby radnych  wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.

10. Korespondencja
- pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu ws. propozycji nagród  w służbie
dzielnicowych oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu,

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

 *************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji,  pan  Tadeusz  Skarżyński  witając
serdecznie członków Komisji.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych)
Ad.3.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2017  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 oraz „Programu współpracy Miasta
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Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych do wiadomości.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów  alkoholowych  oraz  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  tych  napojów  na
terenie Miasta Kalisza.
Projekt uchwały przedłożył p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
pan Janusz Sibiński.
Radny Paraczyński uznał, że zostało to bardzo dobrze zorganizowane. 
Radny Piotrowski zainteresował się wzrostem sprzedaży liczby alkoholu. 
Głos  w tym punkcie  zabrała  również  mieszkanka miasta,  pani  Hila  Marcinkowska,  która
zapytała o procedury cofnięcia uprawnień, a także o rodzaj sprzedaży alkoholu.
Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił pan Sibiński.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  budowy  pomnika  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego
w Kaliszu.
Radny Paraczyński oznajmił, iż cieszy się z powstawia tego projektu uchwały.
Radny Skarżyński podziękował komitetowi budowy pomnika za pracę i przygotowanie. 
W punkcie tym głos zabrał radny Prus oraz przedstawiciele komitetu budowy pomnika, m.in.
pan Tadeusz Krokos, który przedstawił potrzeby budowy pomnika. 
Mieszkaniec  miasta,  pan  Krzysztof  Pietrzak  uznał,  że  projekt  uchwały  należy  bardziej
uszczegółowić.
Skarbnik Miasta,  pani Irena Sawicka oznajmiła,  iż na podstawie projektu uchwały można
rozpocząć zbieranie środków pieniężnych na budowę pomnika.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Ośrodkowi  Kultury  Plastycznej  „Wieża
Ciśnień” w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu.
Projekt  uchwały  został  omawiany na  wcześniejszej  komisji  edukacji,  wobec  powyższego
radni przeszli do głosowania: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic
jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie Miasta Kalisza.
Projekt  uchwały  przedstawiła  pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  Naczelnik  Kancelarii  Rady
Miasta.
Prowadzący obrady, a także obecny mieszkaniec miasta zainteresowali się zasadami pisowni
nazw ulic.  Odpowiedzi  na  wszelkie  wątpliwości  udzielił  pan  Michał  Marczak,  Naczelnik
Wydziału Geodezji i Kartografii.
Głosowanie: 7 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania (8 obecnych).
Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  utworzenia  stałych
obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pan Michał Marczak przedstawił autopoprawkę do w/w projektu uchwały.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Kalisza na
okręgi  wyborcze,ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych  wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
Pan Michał Marczak przedstawił autopoprawkę do w/w projektu uchwały.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.10. Korespondencja
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W sprawie pisma Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu dotyczących propozycji nagród
w  służbie  dzielnicowych  oraz  funkcjonariuszy  Wydziału  Patrolowo-  Interwencyjnego
Komendy  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  głos  zabrał  mł.  inps.  Tadeusz  Królikowski,  który
przedstawił sylwetki osób proponowanych do przyznania nagród. 
Wobec  braku  pytań  ze  strony  radnych  przystąpiono  do  głosowania  nad przyznaniem
dorocznych nagród za osiągnięcia w służbie dzielnicowych oraz funkcjonariuszy Wydziału
Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
Dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu:
- nagroda 1-go stopnia – st. sierż. Aleksandra Wysocka,
- nagroda 2-go stopnia – st. sierż. Marcin Augustyniak,
- nagroda 3-go stopnia – sierż. szt. Łukasz Woźniak.
Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu:
- nagroda 1-go stopnia – sierż. szt. Adam Far,
- nagroda 2-go stopnia – st. sierż. Mateusz Strzyż,
- nagroda 3-go stopnia – st. sierż. Rafał Kuras.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych)
Radny Witoń zgłosił wniosek formalny, aby uhonorować wszystkich policjantów zgłoszonych
przez Komendę Miejską Policji w formie innej niż finansowa. Głosowanie wniosku: 6 osób
za (6 obecnych).
W  punkcie  dotyczącym  korespondencji  głos  zabrała  pani  Skarbnik  omawiając  opinię
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku dotyczącym absolutorium.
Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna Spychalska zgłosiła wniosek formalny, aby wystąpić do prof. Piotra Łuszczykiewicza
o  opinię  dotyczącą  prawidłowego  zapisu  nazw  ulic.  Głosowanie:  5  osób  za,  1  osoba
wstrzymała się od głosowania (6 obecnych).
W sprawach bieżących i wolnych wnioskach głos zabrał pan Henryk Niemiec z OSP Dobrzec.
Poprosił radnych o wsparcie w formie dofinansowania kwoty 500 tys. zł na zakup auta dla
OSP Dobrzec.  Pani  Skarbnik  oznajmiła,  iż  rozważają  złożenie  autopoprawki  do  projektu
budżetu na zbliżającą się sesję Rady Miasta Kalisza.
Do  dyskusji  dołączył  radny  Witoń,  który  wraz  z  prowadzącym  obrady  złożyli  wniosek
formalny  o  możliwość  dofinansowania  kwoty  500  tys.  zł  na  zakup  samochodu  dla  OSP
Dobrzec, w ramach przesunięć środków finansowych. Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Następnie radny Prus wspomniał o pucharze Szczypiorna.
Ponadto głos w dyskusji zabrał mieszkaniec miasta – pan                            , który wniósł
uwagi m.in. do znaku logo widniejącego na dokumentach urzędowych oraz do wykonania
sztandaru  Miasta  Kalisza.  Do  dyskusji  dołączył  kolejny  z  mieszkańców,  który  wysunął
propozycję  postawienia  drugiego  pomnika,  po  przeciwnej  stronie  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego. 
Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

      Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
      oraz Samorządu Osiedlowego 

  Rady Miasta Kalisza
   /.../ 

        Tadeusz Skarżyński

3


