KRM.0012.0014.2018
D2018.01.02425
Protokół Nr 0012.3.52.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się dnia 22 stycznia 2018 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
**********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
8. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2018.
9. Korespondencja.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
*************************************************************************
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 Statutu Miasta Kalisza.
Prowadząca obrady poinformowała o pracach nad statutem Miasta Kalisza.
Radny Grodziński oznajmił, że kaliszanie są przeciwni statutowi i nowemu herbowi Kalisza.
Uznał, że statut przed podjęciem powinien zostać poddany pod konsultacje społeczne.
Radny Darwich uznał, że chcą być pionerami w kontaktach z mieszkańcami. Zapytał jaka jest
rola komisji rewizyjnej w nowej ustawie. Uznał, że powinna być ona prowadzona w opozycji.
Odpowiedzi udzieli mecenas Filip Żelazny. Oznajmił, że po wejściu w życie nowej ustawy
należy jeszcze raz przejrzeć zapisy statutu. Przedstawił nowe zapisy w ustawie.
Prowadząca obrady poprosiła o zgłaszanie uwag do projektu statutu.
Radny Grodziński zgłosił wniosek formalny w sprawie przekazania projektu uchwały
w sprawie statutu Miasta Kalisza pod konsultacje społeczne. Głosowanie: 3 osoby za,
3 osoby przeciw (6 obecnych). Wniosek przepadł.
Radny Dawrich oznajmił, iż chciałby dodać do porządku obrad sesji – punkt obywatelski,
przed końcem sesji, aby obywatele i organizacje pozarządowe mogli zabrać głos. Prowadząca
obrady oznajmiła, iż musiałoby być to uregulowane. Radni podjęli dyskusję na temat punktu
obywatelskiego.
Pan Filip Żelazny oznajmił, że punkt ten może znaleźć się w statucie, ale nowa ustawa będzie
przewidywać ten punkt.
Radny Darwich zaproponował, aby w zapisie przy sprawozdaniu prezydenta radni
otrzymywali je 24 godzin przed sesją.
1

Radny Chrzanowski zainteresował się punktem dotyczącym ograniczenia komisji rewizyjnej
do członków komisji.
Prowadząca obrady zgłosiła wniosek formalny w sprawie naniesienia poprawek do projektu
uchwały w sprawie Statutu Miasta Kalisza:
- w § 5.1. wyraz „białym” zastąpić wyrazem „srebrnym (białym)”,
- § 5.5. otrzymał brzmienie: „Pieczęci urzędowych z godłem Miasta używa się na pismach
i innych dokumentach wystawianych przez Prezydenta i Przewodniczącego. Ich wzór
określony jest w załączniku Nr 4 do Statutu.”,
- § 5.6. otrzymał brzmienie: „Flagę Miasta stanowi płat materiału podzielony na dwie
pionowe strefy, błękitna umieszczona od drzewca zawiera herb Miasta, w części swobodnej
szachowana. Jej wzór określony jest w załączniku Nr 5 do Statutu.”,
- w § 5.7. wyrazy „wywiesza się” zastąpić wyrazem „umieszcza się”,
- § 5.8. otrzymał brzmienie: „Sztandar Miasta to kwadratowy płat tkaniny dwustronnej
o wymiarach 100 cm x 100 cm. Strona główna (prawa) barwy czerwonej z godłem Polski,
strona (lewa) barwy niebieskiej z centralnie umieszczonym herbem miasta. Jego wzór
określony jest w załączniku Nr 6 do Statutu.”.
Głosowanie: 4 osoby za, 3 osoby przeciw (7 obecnych).
Swoje uwagi do projektu statutu zgłosił mieszkaniec miasta, pan Krzysztof Pietrzak, który
podważył również opinię Komisji Heraldycznej.
Radny Darwich poruszył kwestię herbu Miasta Kalisza. Odpowiedzi na pytania radnego
udzieliła pani Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej oraz przewodnicząca
komisji.
Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 3 osoby przeciw (7 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza.
Prowadząca obrady zgłosiła wniosek, aby:
- wykreślić z §5 Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza,
stanowiącego załącznik Nr 1 przedmiotowego projektu uchwały ust. 5,
- treść wpisu we wzorze dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu Honorowego
Obywatelstwa Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik Nr 3 przedmiotowego projektu
uchwały, otrzymał brzmienie: „Z potrzeby utrwalenia – w pamięci współczesnych
i przyszłych pokoleń – ludzi zasłużonych, związanych z Kaliszem oraz w uznaniu ich
wybitnych osiągnięć i poczynań, działań i przedsięwzięć dla miasta, kraju i świata”.
Głosowanie wniosku: 6 osób za (6 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z wnioskiem zgłoszonym przez komisję: 6 osób za
(6 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.
Projekt ten został już omówiony na innych komisjach wobec powyższego radni przeszli do
głosowania: 5 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania (6 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła jedno zadanie
merytorycznie podległe komisji. Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do
głosowania: 4 osoby za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania (5 obecnych).
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości bez zastrzeżeń.
Ad.8. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2018.
Przewodnicząca komisji oznajmiła, iż propozycje do planu pracy są stałe.
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Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.9. Korespondencja.
Prowadząca obrady poinformowała o korespondencji jaka wpłynęła na posiedzenie komisji
prawa.
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos w tym punkcie zabrał radny Piotrowski, który odniósł się do zapisu statutu dotyczącego
składu komisji rewizyjnej.
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Przewodnicząca
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miasta Kalisza
/.../
Magdalena Spychalska
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