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Protokół Nr 0012.3.48.2017
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 24 października 2017 roku 
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2017-2030.
6. Korespondencja:

- pismo KMP ws. zainstalowania we wskazanym obszarze Miasta Kalisza monitoringu
wizyjnego,
- pismo PWiK ws. udostępnienia herbu Miasta Kalisza,
-  wniosek  mieszkańca  ws.  nadania  nazwy jednej  z  kaliskich  ulic  imienia  Heleny
Modrzejewskiej,
-pismo  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w Kaliszu  ws.  skreślenia  z  listy  ławnika  Sądu
Okręgowego.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. 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 nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza.
Projekt uchwały przedstawiła pani Katarzyna Pełka, zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji
i Kartografii. Wspomniała o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej nadania nazwy dla ronda –
Janusza Korczaka. Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 7 osób
za (7 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka omówiła trzy wnioski dotyczące merytorycznie komisji. 
Radny Grodziński oznajmił, że wnioski wydają się oczywiste natomiast komisja głosuje nad
całym projektem uchwały budżetowej. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że każda komisja merytorycznie odnosi się do wniosków, natomiast
komisja budżetu i finansów odnosi się do całego projektu uchwały. 
Wobec  dalszych  braku  pytań  ze  strony radnych  przystąpiono  do  głosowania:  7  osób  za
(7 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.

1



Przedłożony projekt  uchwały  przedstawiła  pani  Skarbnik.  Wobec   braku  pytań  ze  strony
radnych przystąpiono do głosowania:  4 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania
(7 obecnych).
Ad.6. Korespondencja.
W sprawie pisma Komendanta Miejskiego Policji dotyczącego zainstalowania we wskazanym
obszarze Miasta Kalisza monitoringu wizyjnego głos zabrał komendant pan Dariusz Bieniek.
Wspomniał, iż pojawiły się grupy ludzi, którzy korzystają z cmentarza pod kątem spożywania
alkoholu, zanieczyszczenia. Oznajmił, iż po rozmowach z pastorem uzgodniono, że dobrym
rozwiązaniem  byłoby  rozbudowanie  monitoringu  wizyjnego  obsługiwanego  przez  Straż
Miejską. Uznał, że poprawiłoby to bezpieczeństwo.
Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  pismo  zostanie  przekazane  do  prezydenta.
Dodała, że prośbę komendanta można poprzeć wnioskiem z komisji. 
Radny  Prus  stwierdził,  że  wniosek  można  uzupełnić  o  zainstalowanie  monitoringu  na
cmentarzu prawosławnym.
Przewodnicząca  Komisji  zgłosiła  wniosek  formalny  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zainstalowanie we wskazanym obszarze  miasta  Kalisza  monitoringu wizyjnego na  terenie
cmentarza ewangelicko-augsburskiego oraz cmentarza prawosławnego wraz z ciągiem ulic
Górnośląska, Nowy Świat, Harcerska i Lipowa.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).
W sprawie pisma PWiK dotyczącego udostępnienia herbu Miasta Kalisza, głos zabrał radny
Dariusz  Witoń.  Oznajmił,  że  PWiK  chce  aby  herb  pojawił  się  na  włazach  studzienek
kanalizacyjnych, które znajdą się w centrum miasta. 
Radny Chrzanowski zapytał dlaczego nie można zastosować logo miasta?
Radny Witoń oznajmił, że w większości miast przyjmuje się herb.
Radny Darwich zapytał który herb ma znajdować się na studzienkach.
Radny Witoń odpowiedział, że herb obecnie obowiązujący. 
Głos w dyskusji zabrała pani █████████*, mieszkanka miasta, która zapytała czy herb
miasta można stosować na włazach studzienek kanalizacyjnych i czy nie będzie to uznane
jako profanacja herbu?
Radny Witoń dodał, że z racji długiego okresu produkcji, PWiK chce zamówić włazy żeliwne
w związku z rewitalizacją Głównego Rynku.
Radny Chrzanowski zainteresował się projektem studzienki.
Radny Witoń oznajmił, że na razie występują z przetargiem, aby ubiegać się o projekt muszą
posiadać zgodę.
Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby przedstawić projekt radnym gdy będzie gotowy.
Tematem studzienek kanalizacyjnych zainteresował się także radny Prus. 
Radny Darwich zapytał czy nie lepiej byłoby zastosować logo Kalisza zamiast herbu? 
Radny Witoń wyjaśnił, iż o herbie była mowa od wielu miesięcy, a logo powstało w innym
terminie.  Dodał,  że  na  logo  nikt  nie  musi  prosić  zgody  od  władz  miasta  na  jego
wykorzystanie.  
Pani Spychalska wyjaśniła, że logo co jakiś czas się zmienia, natomiast herb po wyrażeniu
opinii Komisji Heraldycznej jest wartością trwałą. 
Radny Darwich zapytał czy udostępnienie herbu nie będzie stanowić precedens dla innych
firm?
Pani  Spychalska  oznajmiła,  że  mogą  wystąpić  inne  firmy,  wtedy  jest  to  opiniowane  na
komisji. 
Pani  █████████*dodała,  że  argumentem  przemawiającym  na  wykorzystanie  herbu
przez PWiK jest fakt, iż wodociągi stanowią spółkę miejską.
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Głosowanie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udostępnienie  herbu  Miasta  Kalisza,  który
zostanie  zamieszczony  na  włazach  żeliwnych  zamontowanych  podczas  prac
rewitalizacyjnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w centrum miasta Kalisza: 5 osób za,
1 osoba wstrzymała się od głosowania (radny Witoń wyłączony z głosowania).
Przewodnicząca Komisji poinformowała także o pismach:  wniosku mieszkańca w sprawie
nadania nazwy jednej z kaliskich ulic imienia Heleny Modrzejewskiej, a także piśmie Prezesa
Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawie skreślenia z listy ławnika Sądu Okręgowego.
Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania   porządku  obrad  Przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie  dziękując
radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:                                  Przewodnicząca 
Natalia Janczak   Komisji Prawa, Porządku Publicznego
          /-/         oraz Samorządu Osiedlowego
                              Rady Miejskiej Kalisza

     /-/
                           Magdalena Spychalska

*  Wyłączenie  jawności  w  zakresie  danych  osobowych,  na  podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.
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