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Protokół Nr 0012.04.49.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2022 r.  w sprawie zaopiniowania

przez stałe Komisje Rady Miasta Kalisza listy zgłoszonych projektów w ramach Budżetu

Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.

4. Raport o stanie gminy za rok 2021.

5. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

7. Sprawozdanie  z  realizacji  w  2021  roku  „Wieloletniego  programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” oraz „Programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

8. Projekt  uchwały w sprawie  określenia  trybu  powoływania  członków oraz  organizacji

i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin

zastępczych  zawodowych,  rodzin  zastępczych  zawodowych  pełniących  funkcję

pogotowia rodzinnego i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów

zawartych z  Miastem Kalisz  w trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu

rodzin i systemie pieczy zastępczej.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Kalisza ze spółki

Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.



11. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  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.

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

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2022-2043.

14. Korespondencja:

 Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla Piwonice;

 Rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Piwonice;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Piwonice;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Piwonice;

 Uchwała nr SO-2/0955/180/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w  Poznaniu  z  dnia  09.06.2022  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  wniosku  Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza

za rok 2021;

 Rezygnacja  z  funkcji  Przewodniczącego  RO  Serbinów  oraz  członkostwa  w  Radzie

Osiedla Serbinów;

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Serbinów.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który

powitał wszystkich obecnych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący komisji poinformował, że pani Dagmara Pokorska, p.o. naczelnika Wydziału

Rozbudowy  Miasta,  poprosiła  o  dokonanie  zmiany  w  porządku  obrad  dzisiejszego

posiedzenia i przeniesienie z punktu 13 w miejsce punktu 3 pisma Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania przez stałe Komisje Rady Miasta Kalisza

listy zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.



O  głos  poprosiła  pani  Iwona  Kasprzak,  naczelnik  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem

informując, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Kalisza ze

spółki Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który miał być procedowany

na  dzisiejszym posiedzeniu  komisji  będzie  szeroko  omówiony  na  wspólnym posiedzeniu

komisji w dniu 23 czerwca i poprosiła o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad niniejszego

projektu uchwały.

Głos  zabrał  radny Piotr  Mroziński,  prosząc o zdjęcie  z porządku obrad projektu uchwały

w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  wynagradzania  rodzin  zastępczych

zawodowych,  rodzin  zastępczych  zawodowych  pełniących  funkcję  pogotowia  rodzinnego

i  osób  prowadzących  rodzinne  domy dziecka  na  podstawie  umów zawartych  z  Miastem

Kalisz  w trybie  ustawy z  dnia  9  czerwca 2011 r.  o  wspieraniu  rodzin  i  systemie  pieczy

zastępczej.

Głosowanie w sprawie przeniesienia punktu 13 porządku obrad w miejsce punktu 3: 8 głosów

za (8 obecnych).

Głosowanie  w sprawie  zdjęcia  z  porządku  obrad  projektu  uchwały w sprawie  wyrażenia

zgody  na  wystąpienie  Miasta  Kalisza  ze  spółki  Giełda  Kaliska  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością: 7 głosów za, 1 głos przeciwny (8 obecnych).

Głosowanie  w sprawie  zdjęcia  z  porządku  obrad  projektu  uchwały w sprawie  określenia

szczegółowych  warunków  wynagradzania  rodzin  zastępczych  zawodowych,  rodzin

zastępczych zawodowych pełniących  funkcję  pogotowia  rodzinnego i  osób prowadzących

rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Miastem Kalisz w trybie ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r.  o  wspieraniu  rodzin  i  systemie  pieczy zastępczej:  8 głosów za

(8 obecnych).

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad.  3.  Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  7  czerwca  2022  r.  w  sprawie

zaopiniowania przez stałe  Komisje  Rady Miasta  Kalisza  listy  zgłoszonych projektów

w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.

Pani  Dagmara  Pokorska,  p.o.  naczelnika  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  poinformowała,

że w sumie wpłynęły 133 wnioski, z czego 34 to zadania ogólnomiejskie, 10 ogólnomiejskich

zielonych i 89 projektów zadań lokalnych. 

Radna Elżbieta Dębska nadmieniła, iż na posiedzeniu Komisji Rozwoju zgłosiła już jeden

wniosek dotyczący zadania nr 13 zgłoszonego w projektach zadań lokalnych, a dziś chciałaby

rozszerzyć swoje propozycje i złożyć dodatkowe wnioski. Odniosła się do negatywnej opinii



w sprawie zadania Nr 13 w projektach zadań lokalnych „Wyposażenie Ochotniczej Straży

Pożarnej Kalisz – Winiary”. Dodała, że jednostka ma prawo się rozwijać i zaapelowała do

służb podległych Prezydentowi o zmianę tej opinii. Wspomniała także, że w tej jednostce jest

również  grupa  młodzieżowa,  zaangażowana  we  wszelkie  inicjatywy  podejmowane  przez

jednostkę. 

Radny  Piotr  Mroziński  spytał,  czy  jest  jakiś  inny  tryb  odwoławczy,  co  do  negatywnie

zaopiniowanych projektów. Pani Pokorska odpowiedziała, że ostateczna decyzja o realizacji

zadania należy do Prezydenta. 

Radny Sławomir Lasiecki wspomniał,  że na przestrzeni ostatnich lat  zdarzały się projekty

zaopiniowane pozytywnie, które tak naprawdę nie miały racji bytu, takie jak np. zakup łodzi

motorowej z silnikiem o dużej mocy. Stwierdził, że jeżeli wprowadza się kolejną jednostkę,

która  ma  się  rozwinąć  do  poziomu  zawodowego,  to  później  miasto  będzie  musiało

wygospodarować środki na jej utrzymanie.

Pan Dominik Kałużny tłumaczył, że trzeba mieć świadomość, tworząc kolejną jednostkę OSP,

że będzie wymagała później nakładu finansowego, ponieważ np. taki samochód, który będzie

stał w garażu trzeba będzie zatankować, ubezpieczyć i utrzymać. Wspomniał, że na ostatnim

posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano podwyższenie ekwiwalentu przysługującego

strażakom ratownikom OSP i w planach jest kolejna podwyżka tego ekwiwalentu o 5 zł i te

pieniądze trzeba będzie wygospodarować. Dodał,  że wiadomym jest,  że kolejna jednostka

będzie generowała kolejne koszty.

Pani Pokorska podsumowała, że inwestycyjne projekty zawsze budzą emocje i są to tematy

trudne, ale trzeba szeroko spojrzeć na potrzeby w mieście i ocenić, czy potrzeba jest wyższa

niż kwestia utrzymania.

Głosowanie wniosku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu nr 4 z listy projektów

ogólnomiejskich, zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023

rok: 3 głosy za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się (8 obecnych).

Głosowanie wniosku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu nr 13 z listy projektów

lokalnych,  zgłoszonego  w ramach  Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Kalisza  na  2023  rok:

8 głosów za (8 obecnych).

Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania  listy projektów ogólnomiejskich  wraz

z wnioskiem: 6 głosów za, 2 wstrzymujące (8 obecnych).

Głosowanie  w  sprawie  pozytywnego  zaopiniowania  listy projektów  ogólnomiejskich

zielonych: 8 głosów za (8 obecnych).



Głosowanie  w  sprawie  pozytywnego  zaopiniowania  listy projektów  lokalnych  wraz

z wnioskiem: 7 głosów za, 1 wstrzymujący (8 obecnych).

Radny Sławomir Lasiecki zwrócił uwagę na to, że dyskusja na temat wniosków złożonych

w  ramach  do  Budżetu  Obywatelskiego  uświadomiła  wszystkim,  że  Regulamin  Budżetu

Obywatelskiego  wymaga  uściślenia  i  wprowadzenia  kilku  zmian  i  stwierdził,  że  jest  to

najlepszy czas, żeby je teraz wprowadzić.

Ad. 4. Raport o stanie gminy za rok 2021.

Raport o stanie gminy za 2021 rok omówił pan Marcin Cieloszyk, sekretarz miasta Kalisza.

Raport został przyjęty do wiadomości.

Ad. 5. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021.

Sprawozdanie  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  miasta  Kalisza.  Poinformowała,

że  sprawozdanie  obejmuje  takie  dokumenty jak  bilans  wykonania  budżetu,  łączny bilans,

łączny rachunek zysków i  strat  i  łączne zestawienie zmian funduszu ponad 70 jednostek,

w tym placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, Urzędu Miasta Kalisza oraz

samorządowych zakładów budżetowych. Pani skarbnik odczytała ogólne dane wynikające ze

sprawozdania.

W  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  5  głosów  za,

3 wstrzymujące (8 obecnych).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  miasta  Kalisza  poinformowała,  że  przepisy  obligują  Radę

Miasta Kalisza do rozpatrzenia i dokonania zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

i sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok budżetowy, w związku z powyższym

zasadne jest wywołanie przedmiotowej uchwały.

W  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  5  głosów  za,

3 wstrzymujące (8 obecnych).

Ad.  7.  Sprawozdanie  z  realizacji  w 2021  roku  „Wieloletniego  programu współpracy

Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” oraz „Programu współpracy Miasta



Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Sprawozdanie omówił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

i Mieszkaniowych.

W  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań  komisja  przystąpiła  do  głosowania:  8  głosów  za

(8 obecnych).

Ad.  8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  powoływania  członków  oraz

organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

As. 9.  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania

rodzin zastępczych zawodowych,  rodzin  zastępczych zawodowych pełniących funkcję

pogotowia rodzinnego i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów

zawartych z Miastem Kalisz w trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu

rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Zdjęto z porządku obrad.

Ad. 10.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Kalisza ze

spółki Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zdjęto z porządku obrad.

Ad.  11.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  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. 

Pismo  omówił  pan  Dominik  Kałużny  zastępca  naczelnika  Wydziału  Zarządzania

Kryzysowego i Spraw Obronnych informując, że wydział nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim

dopatrzył się w uchwale dwóch nieścisłości. Pierwsza nieścisłość dotyczy doprecyzowania

wypłaty ekwiwalentu – za „każdą rozpoczętą” godzinę działań ratowniczych, druga natomiast

dotyczy terminu wejścia w życie uchwały.

Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).



Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza, odczytując wnioski

poszczególnych wydziałów.

Radny  Sławomir  Chrzanowski  nadmienił,  że  w  ostatnim  czasie  zauważył,  że  pobocza

w mieście są zaniedbane i nie są koszone i spytał co jest tego przyczyną.

Pan Marcin Cieloszyk odpowiedział, że w niektórych miejscach z założenia trawa ma być

dłuższa, a koszenie poboczy jest przeprowadzane jest tylko na szerokość 1 metra od jezdni

czy chodnika.  Wyjaśnił,  że  jest  to nowy sposób na zajmowanie się  zielenią i  ma na celu

zatrzymanie wilgoci w glebie. Zapewnił również, że uwagi w sprawie opóźnień w realizacji

prac zostaną przekazane wykonawcy.

Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2022-2043.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza.

Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad. 14. Korespondencja:

 Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla Piwonice;

 Rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Piwonice;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Piwonice;

 Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  Osiedla

Piwonice;

 Uchwała  nr  SO-2/0955/180/2022  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  09.06.2022  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii

o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  o  udzielenie  absolutorium

Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2021;

 Rezygnacja z  funkcji  Przewodniczącego RO Serbinów oraz członkostwa w Radzie

Osiedla Serbinów;

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Serbinów.

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 



Brak.

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
21.06.2022 r. E.Nowak-Radajak       Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek


