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Protokół Nr 0012.4.5.2019
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się dnia 22 marca 2019 roku.
*************************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*************************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza
za rok 2018.
4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2018 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta
Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2018 rok.
8. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania
oraz nadania nazw dla ronda oraz dróg na terenie Miasta Kalisza.
9. Korespondencja:
 Uchwała Rady Sołeckiej Sołectwa Sulisławice,
 Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr KN-VII.142.14.2019.2 z dnia 28 lutego 2019r.,
 Opinia radcy prawnego.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
**************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji, Zbigniew Włodarek witając
wszystkich obecnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2019 rok został omówiony jako punkt 5 porządku obrad, a sprawozdanie z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego
za 2018 rok jako punkt 6 porządku obrad.
Głosowanie nad zmianą: 7 osób za (7 obecnych).
Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad wraz ze zmianą: 7 osób za (7 obecnych).

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza
za rok 2018.
Komendant Miejski Policji w Kaliszu, pan Dariusz Bieniek poinformował, iż sprawozdanie
jest bardzo obszernym dokumentem, więc postara się omówić jego podstawowe elementy.
Przedłożył informacje na temat przestępstw, bezpieczeństwa, profilaktyki, poinformował
o statystykach zdarzeń i wypadków.
Przewodniczący Komisji zainteresował się przebiegiem prac przy budowie nowej siedziby
Policji mieszczącej się przy ul. Kordeckiego. Pan Komendant poinformował, że we
wszystkich trzech budynkach A, B i C trwają prace wykończeniowe, parkingi są w 80%
gotowe, drogi na terenie działki również są prawie skończone, a 4 kwietnia będzie
rozstrzygany przetarg na wykonanie mebli. Na dzień 2 sierpnia planowane jest dokonanie
odbioru budynku. Dodał, że zaawansowanie prac na chwilę obecną jest wysokie, a termin
zakończenia prac jest niezagrożony.
Ad.4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Informację przedłożył komendant Sławomir Kotoński. Ponadto omówił przyczyny pożarów
oraz miejscowe zagrożenia, a także przedstawił statystyki.
Radna Karolina Sadowska spytała ile zgłoszeń pochodziło z czujników tlenku węgla. Pan
Kotoński odpowiedział, że ogółem odnotowano 69 zgłoszeń dotyczących wydobywania się
tlenku węgla.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Skarbnik, Irena Sawicka.
Radny Chrzanowski zapytał, czy komisja opiniuje cały projekt uchwały. Pani Skarbnik
wyjaśniła, że komisja opiniuje tylko tą część projektu uchwały, która wynika merytorycznie
z jej działalności.
Głosowanie: 7 głosów za, (7 obecnych).
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2018 rok.
Sprawozdanie przedstawił pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2018 rok.
Sprawozdanie omówił Komendant Straży Miejskiej Kalisza, Dariusz Hybś. Przedstawił
statystyki czynności dotyczących prewencji oraz pozostałe wyniki działań Straży Miejskiej.
Wspomniał również o współpracy z Policją, a także o przeprowadzonych przez Straż Miejską
akcjach i inicjatywach. Pan Komendant poruszył także temat monitoringu miasta.
Radny Chrzanowski wspomniał, że temat monitoringu był już wielokrotnie poruszany na
posiedzeniach komisji, były także składane interpelacje w tym zakresie. Zaproponował aby
Komisja przychyliła się i wsparła wniosek o dofinansowanie na urządzenia do monitoringu,
który pan Komendant ma zamiar niebawem złożyć. Radny Chrzanowski zainteresował się
również kilkoma miejscami na terenie miasta, które stanowią własność prywatną, ale są
bardzo zanieczyszczone. Zapytał co w tym zakresie można zrobić, aby zlikwidować ten
problem, ponieważ zanieczyszczenia z tych terenów przenoszą się na inne części miasta. Pan
Komendant odpowiedział, że wysyłane są pisma w takich sprawach, lecz zazwyczaj są to
miejsca, w których nikt nie mieszka lub przebywa poza miastem. Dodał, że rozważy jakie

dodatkowe działania można podjąć, aby ten problem rozwiązać. Przewodniczący Komisji
wrócił do tematu wniosku Komendanta i stwierdził, że najlepiej będzie gdy pan Hybś po jego
złożeniu poinformuje Komisję, która wówczas zwróci się do Prezydenta z prośbą o jego
realizację. Radny Piotrowski zauważył, że problem z awaryjnością kamer monitoringu trwa
już od kilku kadencji i można stwierdzić, że w ostatnich latach nastąpiła znaczna poprawa.
Radna Karolina Sadowska zaznaczyła, że jest za tym, aby system monitoringu się rozwijał
i dodała aby nie podejmować decyzji kierując się zakupem najtańszych systemów, ponieważ
trzeba wybrać tą opcję, która będzie dobrze służyć nam w przyszłości. Radna Sadowska
zapytała o kwestię wraków pojazdów pozostałych do odholowania. Pan Hybś poinformował,
że do usunięcia łącznie jest około 100 takich pojazdów.
Radna Sadowska zapytała, czy mieszkańcy, właściciele prywatnych posesji mogą w celach
rekreacyjnych, w swoich przydomowych ogrodach, rozpalać ognisko. Pan Komendant
odpowiedział, że jeśli w celach rekreacyjnych rozpalą ognisko z suchego drewna to jeżeli
mieszkańcom nie będzie to przeszkadzać i zachowane będą przepisy PPOŻ, wówczas mogą
je rozpalić.
Przewodniczący Komisji kończąc dyskusję podziękował komendantom za przybycie
i omówienie sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek.
Ad. 8. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie
zaopiniowania oraz nadania nazw dla ronda oraz dróg na terenie Miasta Kalisza.
Głos w tym punkcie zabrał pan Michał Marczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.
Wywiązała się dyskusja dotycząca nazwania ulicy imieniem Aliny Szapocznikow. Radny
Tadeusz Skarżyńki zapytał, czy ta propozycja była konsultowana z Instytutem Pamięci
Narodowej. Pan Marczak odpowiedział, że nie. Radny zaproponował, aby dla pewności
zwrócić się do Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie opinii w tym zakresie.
Radny Skarżyński zaproponował, aby Komisja poddała pod głosowanie wniosek o wpisanie
do banku nazw ulic i rond Miasta Kalisza propozycji nazwania ulic imieniem Aleksandry
Piłsudskiej oraz Zbigniewa Religi.
Radna Sadowska zaproponowała, aby w sprawie nadania nazw ulic ponowić pismo do Rady
Osiedla Tyniec i ponownie poprosić o zgłoszenie propozycji nazw dla nowo powstałych ulic.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad. 9. Korespondencja.

Uchwała Rady Sołeckiej Sołectwa Sulisławice
Głos zabrała radna Karolina Sadowska, pełniąca równocześnie funkcję Sołtysa Sołectwa
Sulisławice wyjaśniając, że Rada Sołecka wnioskuje o przeznaczenie środków z tzw.
„funduszu sołeckiego” na dofinansowanie budowy placu zabaw na terenie Sołectwa.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 125 000 zł i zabezpieczone są już środki w ramach
Budżetu Obywatelskiego w wysokości 25 000 zł. Wyjaśniła, że Rada wyraziła wolę
przekazanie środków z tzw. „funduszu sołeckiego” na powyższą inwestycję w kwocie
29 000 zł z bieżącego roku oraz 23 000 zł z roku poprzedniego, w którym powyższa kwota
nie została wykorzystana.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr KN-VII.142.14.2019.2 z dnia 28 lutego 2019 r.
Przewodniczący Komisji poprosił aby głos w tym punkcie zabrał Wiceprzewodniczący Rady
Miasta, Tadeusz Skarżyński, który nadzorował przebieg sprawy poruszonej
w przedmiotowym piśmie. Powyższa korespondencja wraz z opinią radcy prawnego
skierowana została pod obrady Komisji Prawa z prośbą o ustosunkowanie się do pisma
Wojewody Wielkopolskiego oraz wypracowanie opinii w tej sprawie na dzisiejszym
posiedzeniu. Następnie głos zabrał radca prawny, Filip Żelazny. Wyjaśnił, że formalnie
wygląda to tak, że zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy, rada stwierdza uchwałą wygaśnięcie

mandatu. Rada podejmuje przedmiotową uchwałę w oparciu o opinię merytorycznej komisji.
Dodał, że w jego ocenie w tej sytuacji powyższa procedura powinna zostać zachowana
i Komisja Prawa, jako komisja merytoryczna przyjmie swoje stanowisko w tej sprawie,
a w zależności jakie to stanowisko będzie, takie powinno być rozstrzygnięcie Rady.
Natomiast, jeżeli komisja uzna w swojej opinii, że nie ma takich przesłanek, pozostaje
pytanie, czy rada miałaby podejmować uchwałę, a jeśli tak to jakiej treści. Stwierdził, że są
wtedy dwie możliwości, ponieważ niektóre samorządy podejmują uchwałę o odmowie
wygaśnięcia mandatu radnego lub stwierdzenia niewygaśnięcia mandatu, lecz w jego ocenie
wywołanie takiej uchwały nie jest konieczne z racji tego, że skutek prawny w obu
przypadkach jest taki sam. Radny Skarżyński poinformował, że jeśli ktoś z obecnych ma
wątpliwości, czy tez zdanie odmienne co do opinii radcy prawnego to zachęca do dyskusji,
a jeżeli nie to proponuje, aby z pomocą pana mecenasa stosowną opinię sformułować. Radni
zapoznali się z treścią wyjaśnień złożonych przez Przewodniczącego Rady Miasta.
Po sformułowaniu treści opinii radni przeszli do głosowania.
Opinia w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaszenia mandatu radnego Janusza
Pęcherza.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 28 lutego 2019 r. nr KN-VII.142.14.2019.2 Wojewoda Wielkopolski
zwrócił się do Rady Miasta Kalisza o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
w zakresie przesłanek do wygaszenia mandatu Januszowi Pęcherzowi, radnemu Rady Miasta
Kalisza. Pismo Wojewody Wielkopolskiego było następstwem anonimowego
zawiadomienia,w którym wskazano, że radny nie zamieszkuje na terenie miasta Kalisza.
Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zlecone zostało Komisji Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza, która podjęła czynności
sprawdzające stan faktyczny i przeanalizowała przesłanki do wygaszenia mandatu radnego
w oparciu o treść art. 383 §1 pkt 2 oraz art. 10 §1 pkt 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
kodeks wyborczy /Dz.U.2018.754 ze zm./.
Radny Janusz Pęcherz został poproszony o złożenie wyjaśnień w zakresie dotyczącym
miejsca zamieszkania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i anonimowego
zawiadomienia. Radny złożył pisemne obszerne wyjaśnienia (wyjaśnienia stanowią załącznik
nr 1), z którymi zapoznała się Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego. O sporządzenie opinii prawnej w zakresie przesłanek prawnych do wygaszenia
mandatu radnego w oparciu o ustalony stan faktyczny poproszony został radca prawny.
Opinia prawna została sporządzona i przekazana Radzie Miasta Kalisza (opinia stanowi
załącznik nr 2). Z treścią opinii zapoznała się Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego, która na swoim posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 r. szeroko
omówiła i przeanalizowała sprawę wygaszenia mandatu radnego Janusz Pęcherza.
W oparciu o złożone przez Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza wyjaśnienia oraz
opinię radcy prawnego Komisja stwierdziła, że brak jest podstaw do wygaszenia Januszowi
Pęcherzowi mandatu radnego Rady Miasta Kalisza. W dniu kandydowania w wyborach
samorządowych Janusz Pęcherz posiadał bierne prawo wyborcze, co uznane zostało przez
Miejską Komisję Wyborczą w Kaliszu, a w konsekwencji czego radny kandydował i został
wybrany. Zbadane przez Komisję okoliczności nie wskazują, aby nastąpiła zmiana stanu
faktycznego co do miejsca zamieszkania radnego, wobec tego który występował w dniu
wyborów. Złożone wyjaśnienia przez radnego oraz fakty znane członkom Komisji z urzędu,
z uwagi na wieloletnią aktywność samorządową i zawodową radnego Janusza Pęcherza
(funkcja Prezydenta Miasta Kalisza przez 3 kadencje w latach 2002-2014, wykładowca
i prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu) wskazują, że centrum

życiowej aktywności, związanej z pracą i rodziną nieprzerwanie skupione jest na terenie
miasta Kalisza. Tym samym w ocenie Komisji brak jest podstaw do uznania, iż zachodzą
przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Janusz Pęcherza, co zostało
wskazane w opinii Komisji.
Głosowanie: 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się (6 obecnych).
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Tadeusz Skarżyński poprosił o przekazanie powyższej
opinii jako załącznik odpowiedzi do Wojewody Wielkopolskiego.

Opinia radcy prawnego
Przyjęto do wiadomości.
Ad. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie dziękując
radnym za przybycie i udział w dyskusji.

Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miasta Kalisza
/.../
Zbigniew Włodarek

