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Protokół Nr 0012.04.51.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 23 września 2022 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca wniosku mieszkańców Rady Osiedla Rypinek w sprawie odwołania

Rady Osiedla.

4. Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2022  r.  oraz  informacja

o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej,  w tym realizacji  przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

na lata 2022-2043.

8. Korespondencja:

 Opinia radcy prawnego ws. zmiany Regulaminu przyznawania Nagrody Miasta Kalisza;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Serbinów;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Sekretarza Zarządu Osiedla Serbinów;

 Pismo radnego T. Skarżyńskiego ws. nadania rondu imienia prof. Zbigniewa Religi;

 Odpowiedź Prezydenta na pismo ws. nadania rondu imienia prof. Zbigniewa Religi;

 Wniosek mieszkańców Osiedla Rypinek w sprawie odwołania Rady Osiedla;

 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 19 września 2022 r. w sprawie

przyznania środków finansowych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. 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.  Informacja dotycząca wniosku mieszkańców Rady Osiedla Rypinek w sprawie

odwołania Rady Osiedla.

Głos zabrał pan Bogdan Iwanaszko, przewodniczący Rady Osiedla Rypinek, odnosząc się do

zarzutów zawartych we wniosku. Wyjaśnił, że materiały dotyczące trasy szybkiej kolei oraz

spotkania w tej sprawie, zostały wywieszone w siedzibie Rady, w miejscu ogólnie dostępnym

i  widocznym  dla  mieszkańców  i  każdy  mógł  się  z  nimi  zapoznać.  Poinformował,

że  uczestniczył  w  spotkaniu  dotyczącym  trasy  szybkiej  kolei  wraz  z  przewodniczącym

Zarządu Osiedla, panem Markiem Jackowskim i co najmniej dwoma innymi członkami Rady.

Dodał, że rozmawiał tam z projektantami i poinformował o tym, że trasa przebiegająca przez

Osiedle  Rypinek  jest  nie  do  przyjęcia,  zarówno  pod  względem  ekonomicznym  jak

i  społecznym.  Pan  Iwanaszko  nadmienił,  że  umówił  się  z  projektantami  na  kontakt

telefoniczny  i  spotkanie  w  celu  omówienia  ewentualnych  szczegółów.  Odnosząc  się  do

pozostałych  zarzutów,  pan  Iwanaszko  stwierdził,  że  nie  dostrzega  żadnych  uchybień

w funkcjonowaniu Rady i współpracy z instytucjami oraz urzędem, a współpraca ze szkołami

z terenu osiedla przebiega również bez zastrzeżeń. Dodał, że chętnie spotka się, jak również

porozmawia telefonicznie z osobami zainteresowanymi.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wyłonić trzy osoby spośród członków komisji

i powołać zespół, który wypracuje stanowisko w sprawie zgłoszonej we wniosku.

Głos zabrał radca prawny, Owidiusz Krymarys informując, że podstawy do odwołania rady

osiedla znajdują się w par. 88 ust. 3 pkt 1 Statutu Miasta Kalisza i są to: powtarzające się,

istotne  naruszenie  prawa  przez  radę  osiedla,  podjęcie  przez  radę  osiedla  uchwały

o  zaprzestaniu  działalności  oraz  zaprzestanie  przez  radę  osiedla  działalności  w  okresie

dłuższym niż rok. Wskazał, że dwa ostatnie z powyższych przypadków w ogóle nie mają

znaczenia w tej sprawie, a w ocenie radców istotne naruszenie prawa nie miało tutaj miejsca.

Wyjaśnił,  że  konsultacje  w  sprawie  szybkiej  kolei  organizowane  były  przez  podmiot

zewnętrzny i są one w sposób autonomiczny uregulowane w ustawie dotyczącej Centralnego



Portu Komunikacyjnego. Dodał, że nawet gdyby do istotnego naruszenia prawa doszło, to aby

była postawa do rozwiązania rady osiedla musiałoby ono mieć charakter powtarzający.

Radny Sławomir  Lasiecki  poinformował,  że z racji  tego,  że jest  członkiem Rady Osiedla

Rypinek,  nie  chciał  brać  udziału  w  pracach  zespołu  powołanego  do  przygotowania

odpowiedzi w omawianej sprawie. Zaznaczył, że Rada, mimo znacznych utrudnień w czasie

pandemii cały czas działała, a zarzut, że działa niegodnie z prawem jest wręcz kuriozalny

i dalsza dyskusja na ten temat jest bezprzedmiotowa. 

Radny Tomasz Bezen poinformował, że jego zdaniem Przewodniczący Rady Osiedla Rypinek

jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu i miał okazje z nim współpracować

organizując m.in. turnieje szkolne.

Radny Sławomir Lasiecki zaproponował, by zarządzić przerwę w obradach komisji, podczas

której powołany zespół wypracuje opinię w przedmiotowej  sprawie.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zarządził 10-minutową przerwę. 

Radna Agnieszka Konieczna odczytała wypracowaną przez zespół opinię o treści:

Po szczegółowej analizie wniosku mieszkańców Rady Osiedla Rypinek w sprawie odwołania

Rady Osiedla Rypinek, zapoznaniu się z opinią radcy prawnego oraz wysłuchaniu wyjaśnień

Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komisja uznaje, iż brak jest

podstaw  do  rozwiązania  Rady  Osiedla,  ponieważ  zarzuty  podniesione  we  wniosku  mają

charakter ogólny i nie wypełniają przesłanek do jej rozwiązania. Rada Osiedla nie dokonała

istotnego i powtarzającego się naruszenia przepisów prawa, wynikającego z zapisu par. 88

ust. 3 pkt 1 Statutu Miasta Kalisza, które jest podstawą do rozwiązania Rady Osiedla.

Głosowanie w sprawie opinii: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informacja

o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy finansowej,  w tym realizacji  przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Informację przedstawiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza. Następnie realizację

budżetu  w  I  półroczu  przez  poszczególne  jednostki  i  wydziały  omówili:  Witold

Goździelewski  -  zastępca  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu,  Mateusz  Suliga  -

Komendant  Straży  Miejskiej  Kalisza,  Dominik  Kałużny  -  p.o.  naczelnika  Wydziału

Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych,  Ewelina  Fabiańczyk-Kustosz  -  naczelnik

Wydziału  Administracyjno-Gospodarczego  oraz  Katarzyna  Wawrzyniak  -  naczelnik

Kancelarii Rady Miasta. 

Komisja przyjęła informację.



Ad.  5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r.

Radny Roman Piotrowski zapytał kiedy ostatnio taki obiekt został usunięty.

Pan  Dominik  Kałużny,  p.o.  naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw

Obronnych poinformował, że do tej pory nie było takiej sytuacji. Przewodniczący Komisji

zaznaczył, że to ustawodawca nakazuje samorządom podjęcie takiej uchwały.

W  związku  z  brakiem  kolejnych  pytań  przystąpiono  go  głosowania:  6  głosów  za

(6 obecnych).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza,  odczytując

poszczególne wnioski.

W związku z brakiem pytań przystąpiono go głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2022-2043.

Projekt  uchwały  zreferowała  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza,  omawiając

zadania wieloletnie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono go głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 8. Korespondencja:

 Opinia  radcy  prawnego  ws.  zmiany  Regulaminu  przyznawania  Nagrody  Miasta

Kalisza;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Serbinów;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Sekretarza Zarządu Osiedla Serbinów;

 Pismo radnego T. Skarżyńskiego ws. nadania rondu imienia prof. Zbigniewa Religi;

 Odpowiedź Prezydenta na pismo ws. nadania rondu imienia prof. Zbigniewa Religi;

 Wniosek mieszkańców Osiedla Rypinek w sprawie odwołania Rady Osiedla;

 Pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  z  dnia  19  września

2022 r. w sprawie przyznania środków finansowych.

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.



Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
23.09.2022 r. E.Nowak-Radajak       Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek


