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Protokół Nr 0012.3.51.2017
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 21 grudnia 2017 roku 
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  w  mieście  Kaliszu  roku  2018  Rokiem

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów

Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
5. Projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta

Kalisza  im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków
i trybu przyznawania stypendiów.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok.

8. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

9. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu.

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
11.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2017-2030.
12.Korespondencja:

- pismo WGK.6625.7.3.2017 dotyczące zapytania do IPN ws. nadania nazwy ulicy im.
prof. Władysława Rusińskiego,
- pismo WGK.6625.32.2017 dotyczące propozycji nadania nazwy ul. Szpitalnej,
-Uchwała  Nr  XXXVII/897/17  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia
24.10.2017  roku  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  o  ogłoszeniu  roku  2018
w Wielkopolsce Rokiem Powstania Wielkopolskiego,
-Uchwała Nr SO RIO z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w projekcie budżetu na
2018 rok,
-Uchwała Nr SO RIO z dnia 15.12.2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
-Uchwała Nr SO RIO z dnia 15.12.2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
uchwały  budżetowej  wraz  z  uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi  Miasta
Kalisza na 2018 rok.

13.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia. 

 *************************************************************************
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji, pani Magdalena Spychalska witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń. Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w mieście Kaliszu roku 2018 Rokiem
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Głos  zabrała  pani  Grażyna  Dziedziak,  Naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu
i Turystyki. Pani Dziedziak oznajmiła, iż uchwała nie wymaga wyjaśnień. Wobec braku pytań
ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów
Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.5.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  Stypendium
Miasta  Kalisza   im.  Świętego  Jana  Pawła  II,  funduszu  stypendialnego  oraz  zasad,
warunków i trybu przyznawania stypendiów.
Głos w punkcie zabrał pan Mariusz Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji.  Oznajmił,  że
potrzeba zmian w uchwale wynika ze zmiany w systemie oświaty, pojawiają się uczniowie
klas VII, w przyszłym roku klasy VIII. 
Radny  Grodziński  zauważył,  że  w/w  projekt  uchwały  był  już  omawiany  na  pozostałych
komisjach. 
Przewodnicząca  Komisji  zapytała  czy  była  rozważana  możliwość,  aby  uczniowie  którzy
z uwagi na kryteria finansowe nie kwalifikują się do przyznania stypendium otrzymali listy
gratulacyjne jako formę podziękowania. 
Pan  Witczak  wyjaśnił,  że  od  3  lat  realizowany  jest  program  karty  dobrego  ucznia.
Przeznaczony  jest  dla  uczniów,  którzy  m.in.  zamieszkują  poza  terenem  miasta.  Karta
uprawnia do wstępu do aquaparku, lodowiska. 
Radny Darwich dodał, że wszystkie pytania i zastrzeżenia przekazał na Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu. Oznajmił, iż po pierwszym półroczu wrócą do tematu.
Radny Grodziński dodał, aby  w w/w projekcie uchwały znieść kryterium zamieszkania. 
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Pan Janusz Sibiński, zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
oznajmił,  że  zarówno  Miejski  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  oraz  Miejski  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  wynika  z  zapisów
ustawowych,  natomiast  zadania,  które  są  zaplanowane wynikają  z  Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2012. Dodał, że dochody wzrastają w sposób systematyczny, nie jest to
skorygowane  ze  zjawiskiem  uzależnieniem,  tylko  ze  zwiększoną  wartością  sprzedaży
napojów alkoholowych. Samo zjawisko nie jest do końca policzalne. Dodał, że kładą duży
nacisk na profilaktykę. Ponadto zmienia się struktura uzależnień, zmieniają się narkotyki. Pan
Sibiński wspomniał o nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.7.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok.
Omówiony w punkcie 6. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
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Ad.8.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Pan Aleksander Quuos, Naczelnik Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Spraw Obronnych
przedłożył swoje dwa projekty uchwał w tym punkcie. 
Radny Chrzanowski zapytał na jaką okoliczność są kupowane agregaty prądotwórcze. 
Pan Quoos oznajmił, że będzie on zakupiony w celu zaopatrzenia energii, gdy jej nie będzie. 
Przewodnicząca  Komisji  zapytała  czy  agregat  może  być  zastosowany  przy  imprezach
masowych.
Naczelnik odpowiedział, że nie stanowi to przeszkody.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.9.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu.  
Omówiony w punkcie 8. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka przedłożyła w/w projekt uchwały. Oznajmiła, iż zmniejsza się
mi.n.  plan  wydatków  majątkowych  przy  Ochotniczych  Strażach  Pożarnych.  Ponadto
przedstawiła  jeszcze  jeden  wniosek  merytorycznie  dotyczący  Komisji  –  wymiana  taboru
autobusowego. 
Wobec braku pytań ze  strony radnych przystąpiono do głosowania:  3 osoby za,  3  osoby
wstrzymały się od głosowania (6 obecnych).
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.
Projekt  uchwały  przedłożyła  pani  Irena  Sawicka,  wspomniała  m.in.  o  uaktualnieniu
wskaźników,  dochodów,  wydatków.  Wspomniała,  iż  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg
i  Komunikacji  prosi  o  wprowadzenie  nowego  przedsięwzięcia,  które  związane  jest
z  wydatkami.  Jest  to  budowa  drogi  obsługującej  tereny  inwestycyjne  w  rejonie
ul.  Inwestorskiej  w  Kaliszu.  Celem stanowi  rozbudowa układu  komunikacyjnego  miasta.
Realizowane zadanie będzie w roku 2017-2018. Pani Skarbnik dodała, że zadanie to miało
być  realizowane  do  końca  grudnia  2017  roku,  ale  ze  względu  na  przetargi,  instytucja
zarządzająca  WRPO  2014  wyraziła  zgodę  na  wydłużenie  terminu  rzeczowej  realizacji
projektu.
Radny Chrzanowski zapytał czy poprzez taką decyzję nastąpi korekta finansowa?
Odpowiedzi radnemu udzieliła pani Skarbnik. 
Głosowanie: 3 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania (6 obecnych).
Ad.12. Korespondencja.
Przewodnicząca  Komisji  przedstawiła  pisma,  które  zostały  zadekretowane  na  Komisję
(znajdujące się w porządku obrad).
Głos  w  tym  punkcie  zabrała  również  pani  Skarbnik,  która  przedstawiła  trzy  opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące deficytu, Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata  2018-2033,  a  także  projekt  uchwały  budżetowej  na  2018  r.  Wszystkie  opinie  są
pozytywne. Pani Skarbnik przedstawiła również uwagi Składu Orzekającego RIO dotyczące
m.in.  zapisu,  iż  w  Budżecie  Obywatelskim  kwota  312  tys.  planowana  jest  na  zakup
2  samochodów  rozpoznawczo-ratowniczych  z  wyposażeniem  przeznaczonym  dla  JRG
1  i  JRG  2.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  podnosi,  że  Budżet  Obywatelski  powinien
realizować zadania własne miasta, a Państwowa Straż Pożarna realizuje zadania przez budżet
miasta, ale zadania zlecone. Pani Skarbnik dodała, iż w Budżecie Obywatelskim powinny być
realizowane zadania własne, wobec powyższego należy to do zadań np.  budżetu państwa stąd
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wydatek przedmiotowy nie może być sfinansowany z budżetu miasta. Ponadto RIO przytacza
przepisy dotyczące PSP, iż jednostki samorządu mogą dofinansować np. do zakupu inwestycji
poprzez fundusz wsparcia. Pani Skarbnik oznajmiła, iż uzgodniła z RIO, że będzie zrobiona
autopoprawka w tym roku, ale dotycząca budżetu na 2018 rok. Z Budżetu Obywatelskiego
planowane  jest  zdjęcie  kwoty 312 tys.  zł  z  przeznaczeniem do budżetu  miasta  i  poprzez
fundusz  wsparcia  zostanie  zadanie  zrealizowane.  Pani  Skarbnik  dodała,  że  pojawiły  się
wątpliwości czy zadanie to może znaleźć się w Budżecie Obywatelskim, dlatego wystąpiono
o opinię do radców prawnych. 
Ad.13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Głos w tym punkcie zabrał Komendant Państwowej Straży Pożarnej pan Sławomir Kotoński.
Przedstawił  w  formie  prezentacji  multimedialnej  m.in.  kwoty  dofinansowania  Komendy
Miejskiej PSP  przez Miasto Kalisz.
Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Andrzej Plichta zainteresował się tematyką drabin przy
samochodach PSP. 
Komendant odpowiedział, że w Kaliszu są w stanie obsłużyć wszystkie obiekty, wspomniał
także o przeglądzie drabin. 
Radny Darwich zainteresował się kwotą podatku od nieruchomości z dotacji miasta.
Prezydent  Miasta  Kalisza  oraz  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  złożyli  życzenia
Komendantowi PSP oraz strażakom. 
Po dyskusji radni udali się na zwiedzanie obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2. 
Ad.14. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

Protokołowała:                                  Przewodnicząca 
Natalia Janczak   Komisji Prawa, Porządku Publicznego
          /-/         oraz Samorządu Osiedlowego
                              Rady Miejskiej Kalisza

     /-/
                           Magdalena Spychalska
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