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D2016.01.01572
 

 

P R O T O K Ó Ł   nr 21/2015 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego 

Rady Miejskiej Kalisza, które odbyło się w dniu 22.12.2015r. 

 

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

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.  

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście 

Kaliszu na lata 2016-2018. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 

Mieście Kaliszu na lata 2016-2018. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017”. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń HCV 

wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata 2015-2017”. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do 

stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce”. 

9.  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 

I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodszych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 

„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane 

przez PSZ”. 



12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2015-2029. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

14. Zatwierdzenie ważności wyborów w kolejnych radach osiedli. 

15.  Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z erratą  

16.  Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok 

17. Korespondencja: 

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące podmiotów, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz kara społecznie użyteczna 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0951/60/D/1/Ka/2015 

z dnia 15 grudnia r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu przez Miasto Kalisz 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0952/50/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2016 

rok 

-uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0957/50/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta Kalisza 

18. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

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

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Magdalena Spychalska, Przewodnicząca Komisji 

witając wszystkich radnych, naczelników oraz przybyłych gości. 

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Przewodnicząca oznajmiła, iż radni otrzymali przed chwilą nowy porządek obrad. 

Został on rozszerzony o: 

- pkt 3 „Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie 

Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania”, 

- pkt 8 „Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do 

stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, 

- pkt 9 „Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty”, 

- pkt 11 „Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez 



PSZ”,  

- pkt 12 „Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2015-2029”,  

- pkt 13 „Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok” 

-pkt 15 „Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z erratą” , 

- pkt 16 „Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok”, 

- pkt 17 - Korespondencja.  

Głosowanie nad nowym porządkiem obrad: wszyscy za 14/14 osób obecnych. 

 

Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.  
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, że projekt uchwały dotyczy tylko i wyłącznie 

zmiany nazwy jednostki organizacyjnej.  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 14/14.  

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w 

Mieście Kaliszu na lata 2016-2018. 
Pani Katarzyna Fluder z MOPS-u oznajmiła, iż program jest trzyletni. Funkcjonował 

w latach poprzednich dlatego też istnieje potrzeba przedłożenia go na kolejne trzy lata.  

Radny Eskan Darwich zapytał czy nastąpiły jakieś zmiany. 

Radny Sławomir Chrzanowski wniósł uwagę do zapisu projektu uchwały, z treści 

której wynika, że poprzedni program był zły.  

Pani Katarzyna Fluder odpowiedziała, że funkcja asystenta ma rolę wspomagającą.  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 14/14.  

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Mieście Kaliszu na lata 2016-2018. 
Pani Anna Ignaszak-Janiak z MOPS-u oznajmiła, iż głównym celem jest 

zabezpieczenie dzieci w przypadku, gdy rodzina nadal jest niewydolna. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 14/14.  

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017”. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 14/14.  

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń 

HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata 2015-2017”. 
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 

oznajmił, iż jest to nowy program profilaktyki.  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 14/14.  

 



Ad.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do 

stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce”. 
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał o koszty związane z przystąpieniem do 

stowarzyszenia oraz zyski. 

Pani Agata Wierzejska z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oznajmiła, iż 

9 500 zł wynosi składka na rok. Planowane są spotkania z hotelarzami, restauratorami, 

prace naukowe. Dodała, że powstanie również Karta Piasta.  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 14/14.  

 

Ad.9. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 
Pani Skarbnik, Irena Sawicka zreferowała projekt uchwały. Dodała, że projekt ten 

otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy środki na dopłatę z budżetu miasta zostały już 

zarezerwowane.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że 15 mln jest po stronie wydatków.  Dodała, że system 

powinien sam się sfinansować.  

Radny Tadeusz Skarżyński zapytał o konsekwencję w przypadku gdy rada nie 

przyjmie tego dokumentu.  

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał czy będzie robione nowe postępowanie.  

Pani Ewa Maciaszek, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej oznajmiła, iż przetarg był ogłoszony w 2014 roku. Dodała, że nowa 

umowa jest zawarta od 1 lipca 2015 roku. W pierwszej połowie 2015 roku 

obowiązywały stawki z poprzedniego roku. Przy kolejnym przetargu były 

podwyższane warunki dla wykonawców, podniesione były standardy.  

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał do kiedy obowiązuje obecna umowa. 

Pani Ewa Maciaszek odpowiedziała, że do końca czerwca 2017 roku. Dodała, że są 

dwa obszary: wydatkowy i dochodowy.  

Radny Eskan Darwich wniósł uwagę co do projektu uchwały, iż z tabeli w niej 

zawartej wynika, iż mamy deficyt i różnica wynosi 700 tysięcy złotych.  

Pani Ewa Maciaszek odpowiedziała, iż w okresie gdy obowiązywała stawka 13,50 w 

budżecie mieliśmy nadwyżkę. Część tych pieniędzy była dopłacana do roku 2014, a 

700 tysięcy to było dofinansowanie roku 2015. Jeżeli w budżecie pojawia się 

nadwyżka, to nie może być ona przeznaczona na inne cele. 

Radny Eskan Darwich zauważył, że we wszystkich sektorach ceny zostały zawyżone z 

roku na rok. 

Pani Ewa Maciaszek odpowiedziała, że podwyżka wyniknęła z zamówienia 

publicznego.  

Radny Dariusz Grodziński zapytał jaka jest szacunkowa wartość zamówienia w 

drugim przetargu w stosunku do pierwszego. 

Pani Ewa Maciaszek oznajmiła, że pierwszy przetarg przekroczył wartość jaka była 

zamawiana. 

Radny Dariusz Grodziński wniósł uwagi do projektu budżetu 2016. Do dyskusji 

włączył się również radny Tadeusz Skarżyński.  



Radny Eskan Darwich zapytał czy umowy zawsze są podpisywane na dwa lata.  

Do dyskusji włączył się radny Zbigniew Włodarek oraz radny Dariusz Grodziński.  

Na zapytania radnych odpowiedziała pani Skarbnik.  

Radny Tadeusz Skarżyński wniósł wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 

Głosowanie: 10 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania/ 12 osób obecnych.  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie: 

6 osób za, 3 osoby przeciw, 3 osoby wstrzymały się do głosowania/ 12 osób obecnych. 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób 

młodszych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 

1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Głosowanie: 11/11. 

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ”. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Głosowanie: 10/10. 

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2015-2029. 
Pani Skarbnik oznajmiła, iż zadania zawarte w projekcie uchwały nie dotyczą komisji 

prawa.  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Głosowanie: 10/10. 

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2015 rok. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Głosowanie: 10/10. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała by zmienić porządek obrad. Punkt 15 i 16 

zamienić na 14 i 15, a punkt 14 stał się punktem 16, wraz z opiniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

Głosowanie: 10/10. 

 

Ad.14. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z erratą. 
Pani Skarbnik oznajmiła, iż trzy opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, zawarte w 

korespondencji są pozytywne. Omówiła również autopoprawkę do projektu uchwały 

Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z erratą.  

Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania/ 10 

osób obecnych. 

 



Ad.15. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok. 
Pani Skarbnik omówiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok.  

Głosowanie: 4 osób za, 4 osoby wstrzymały się od głosowania/ 8 osób obecnych. 

 

Ad.16. Zatwierdzenie ważności wyborów w kolejnych radach osiedli. 
Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej, pani Katarzyna Wawrzyniak poinformowała, iż 

wybory do Rady Osiedla Korczak odbyły się 2 grudnia. Dodała, iż wybrano 15 

osobową radę. Przewodniczącym Rady został wybrany pan Robert Matczak, 

przewodniczącym Zarządu pan Zbigniew Cichecki.  

Przewodnicząca Komisji odczytała uchwałę nr 0012.3.121.2015 w sprawie 

stwierdzenia ważności wyborów w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem ważności 

wyborów. Wszyscy za: 9/9. 

 

Ad.17. Korespondencja. 
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż pani Skarbnik omówiła we wcześniejszych 

punktach trzy opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Pismo Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące podmiotów, w których jest wykonywana 

kara ograniczenia wolności oraz kara społecznie użyteczna zostało przyjęte do 

wiadomości.  

 

Ad.18. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Radny Eskan Darwich zgłosił zapytanie odnośnie projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, 

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodszych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego” czy powiat kaliski jest prawidłowym zapisem w uchwale.  

Przewodnicząca Komisji wspomniała, że o godzinie 15.00 w Villi Calisia odbędzie się 

spotkanie Zespołu Statutowego z profesorem Piotrem Gołdynem w sprawie herbu i 

odznaczeń miejskich. Dodała również, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 

28 grudnia 2015 roku o godzinie 8.00.  

 

Ad.19. Zakończenie posiedzenia.  
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za 

dyskusję.   

 

               Przewodnicząca  

       Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

        oraz Samorządu Osiedlowego 

         Rady Miejskiej Kalisza 

            /-/ 

                  Magdalena Spychalska  

 


