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Protokół Nr 0012.04.38.2021
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 22 października 2021 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dorocznych  nagród  za  wyróżniającą  postawę

w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej.

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia

zadań z zakresu administracji rządowej.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

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

lata 2021-2043.

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.

8. Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  WGK.665.0014.2021  z  dnia  23.09.2021  r.  z  prośbą

o wypracowanie opinii w sprawie nadania nazwy nowo wydzielonej drodze na terenie Sołectwa

Sulisławice.

9. Korespondencja:

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Asnyka;

 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  w  sprawie

wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za I półrocze

2021 roku;

 Pismo OSP Dobrzec w Kaliszu dotyczące pozyskania funduszy na zakup nowego średniego

samochodu ratowniczo-gaśniczego;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Śródmieście II;



 Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyboru  Z-cy  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla

Śródmieście II.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący komisji,  pan  Zbigniew Włodarek,  który powitał

wszystkich obecnych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

W  związku  z  brakiem  uwag  do  porządku  obrad  przystąpiono  do  głosowania:  7  głosów  za

(7 obecnych).

Ad. 3.  Projekt uchwały w sprawie przyznania dorocznych nagród za wyróżniającą postawę

w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej.

Głos  zabrał  pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziały  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw

Obronnych. Wyjaśnił, że projekt uchwały jest pokłosiem wniosku o przyznanie corocznych nagród

finansowych dla najlepszych strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

oraz  członków  kaliskich  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  wyróżniających

się  w  działaniach  ratowniczych  prowadzonych  w  ramach  ochrony  przeciwpożarowej.  Dodał,

że łącznie jest to pięć nagród w wysokości 2 500,00 zł dla każdego z laureatów. 

Radna Karolina Sadowska spytała dlaczego uhonorowani mają być jedynie druhowie ochotnicy,

których  jednostki  włączone  są  do  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego.  Pan  Quoos

odpowiedział,  że  są  dodatkowe  dwie  jednostki,  z  których  jedna  -  OSP Kalisz  -  nie  wyjeżdża

do żadnych zdarzeń, a druga - OSP Piwonice - to jednostka, którą wcześniej ciężko było zachęcić

do aktywnego udziału i  choć w ostatnim czasie  się uaktywniła,  to jest  to nieporównywalna do

innych jednostek ilość wyjazdów.

Radny  Sławomir  Lasiecki  zauważył,  że  nagrody  dla  strażaków  są  ważnymi  nagrodami

doceniającymi osiągnięcia strażaków, ponieważ jednostki ochotniczych straży pożarnych bardzo

wspomagają pracę zawodowych jednostek.

Radny  Roman  Piotrowski  zapytał  co  z  nagrodami  dla  Straży  Miejskiej,  na  co  radny Lasiecki

odpowiedział, że takie nagrody wpisane są w system wynagrodzeń.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały: 8 głosów za (8 obecnych).



Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Głos  zabrał  pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziały  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw

Obronnych.  Wyjaśnił,  że  doroczna  kwalifikacja  wojskowa  wiąże  się  z  przekazaniem  przez

Wojewodę zadań samorządowych do realizacji i konieczne jest wyrażenie zgody na przyjęcie tych

zadań poprzez zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza.  Poinformowała,

że w projekcie uchwały budżetowej zakłada się zwiększenie dochodów budżetowych do wysokości

798 317 250,16 zł oraz wydatków do wysokości 838 842 786,68 zł. Dodała, że deficyt budżetu

wynosi 15 239 153,00 zł. Następnie przedstawiła wnioski, które merytorycznie dotyczą komisji.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad.  6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2021-2043.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza, informując, że są to dwie

zmiany dotyczące zadań wieloletnich. Pierwsze z nich, to przedsięwzięcie związane z wydatkami

na  programy,  projekty  lub  zadania  pozostałe  pn.  „Strategia  Rozwoju  Kalisza  do  2030  roku”.

Wyjaśniła, że obowiązująca do tej pory „Strategia Rozwoju  Miasta Kalisza na lata 2014-2024”

stała  się  nieaktualna  i  konieczne  jest  opracowanie  strategii  rozwoju  miasta  w  oparciu

o znowelizowane przepisy. Drugie zadanie dotyczy przedsięwzięcia termomodernizacja budynku

biurowego  Urzędu  Miasta  Kalisza  przy  ulicy  Kościuszki  1A,  w  którym  zmniejsza  się  limit

zobowiązań  do  kwoty  252  340,23  zł  i  jest  to  zmiana  związana  z  podpisanymi  umowami

na realizację przedsięwzięcia.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.

Projekt  uchwały  omówił  pan  Michał  Marczak,  naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Kartografii

wyjaśniając, że projekt uchwały dotyczy trzech dróg na terenie Osiedla Zagorzynek i są to nazwy

Diamentowa, Rubinowa i Szmaragdowa.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).



Ad.8. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGK.665.0014.2021 z dnia 23.09.2021 r.  z prośbą

o  wypracowanie  opinii  w  sprawie  nadania  nazwy  nowo  wydzielonej  drodze  na  terenie

Sołectwa Sulisławice.

Pan Michał Marczak, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii wyjaśnił, że jest to pismo z prośbą

o wypracowanie  opinii,  której  następstwem będzie  opracowanie  projektu  uchwały.  Wspomniał,

że  otrzymano  w tej  sprawie  wniosek  Sołtysa  Sołectwa  Sulisławice,  pani  Karoliny Sadowskiej,

z propozycją, aby nowa ulica była przedłużeniem istniejącej ul. Gen. Józefa Hallera lub otrzymała

nową nazwę ul. Gen. Sławoja Składkowskiego.

Pani Karolina Sadowska poinformowała, że Rada Sołecka nie upiera się aby konkretnie ta ulica

otrzymała nazwę ul. Gen. Sławoja Składkowskiego, bo w tej sytuacji bardziej zasadne wydaje się

przedłużenie istniejącej do tej pory ulicy, a nazwę Gen. Sławoja Składkowskiego może otrzymać

kolejna nowa ulica na terenie Sulisławic.

W związku z powyższym komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem

nadania  nazwy Gen.  Józefa Hallera  nowo wydzielonej  drodze  na terenie  Sołectwa Sulisławice:

8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 9. Korespondencja:

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Asnyka;

Przyjęto do wiadomości.

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  w sprawie

wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za I półrocze

2021 roku.

Przyjęto do wiadomości.

 Pismo OSP Dobrzec w Kaliszu dotyczące pozyskania funduszy na zakup nowego średniego

samochodu ratowniczo-gaśniczego;

Gos zabrał Aleksander Quoos, naczelnik Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

wyjaśniając, że wniosek dotyczy kwoty 500 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego. Dodał,

że  jednostka  OSP Dobrzec  jest  jednostką  bardzo aktywną  i  jeśli  jest  taka  możliwość,  to  prosi

komisję o poparcie wniosku.

Wobec  powyższego  komisja  przystąpiła  do  głosowania nad  wnioskiem  do  Prezydenta  Miasta

Kalisza  o  przychylenie  się  do  prośby  zawartej  w  przedmiotowym  piśmie:  8  głosów  za

(8 obecnych).



 Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyboru  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla

Śródmieście II;

Przyjęto do wiadomości.

 Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyboru  Z-cy  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla

Śródmieście II.

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Roman Piotrowski spytał  o wysypisko śmieci,  które ma powstać w miejscowości Psary,

a  inicjatorem  jego  powstania  jest  Ostrów  Wielkopolski.  Radna  Karolina  wspomniała,

że uczestniczyła w kilku spotkaniach oraz nadmieniła, że w tej sprawie utworzony został komitet

protestacyjny, który działa dość prężnie i poruszył rady wszystkich okolicznych jednostek. Dodała,

że  w  jednym  ze  spotkań  uczestniczył  burmistrz  Nowych  Skalmierzyc  oraz  radni  z  Nowych

Skalmierzyc i Sieroszewic, którzy twierdzą, że ten pomysł na ten moment nie jest realny i na pewno

nie będą próbować go kontynuować. Nadmieniła również, że dużą presję społeczną w tej sprawie

wywierają  mieszkańcy  Ostrowa  Wielkopolskiego,  którzy  zamieszkują  w  sąsiedztwie  obecnego

składowiska odpadów i dlatego teraz pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego wspólnie z panią

Marzeną Wodzińską próbują ten temat  przesunąć z  miasta  na obrzeża gminy.  Radna Sadowska

stwierdziła,  że  na  ten  moment,  po  wszystkich  deklaracjach  jakie  usłyszała  będąc  na  ostatnim

spotkaniu  jest  spokojna,  gdyż  osoby  działające  w  komitecie  protestacyjnym  są  bardzo

zdeterminowane i wiedzą co robić.

Ad. 11. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
     Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

          /... /
        Zbigniew Włodarek


