KRM.0012.0018.2018
D2018.01.02424
Protokół Nr 0012.3.53.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się dnia 25 stycznia 2018 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
**********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Poprawki zgłoszone przez radnych dotyczące projektu uchwały w sprawie Statutu
Miasta Kalisza.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. 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. Poprawki zgłoszone przez radnych dotyczące projektu uchwały w sprawie Statutu
Miasta Kalisza.
W toku dyskusji między radnymi a radną prawnym, pan Eskan Darwich zgłosił pierwszy
wniosek formalny, aby w Statucie Miasta Kalisza w §16 dodać ust. 4 o treści: „Sprawozdanie,
o którym mowa w §19 pkt 2 przekazuje się radnym nie później niż 24 godziny przed Sesją”,
pozostałe ustępy ulegają przesunięciu zgodnie z numeracją.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Drugi wniosek radnego Darwicha dotyczył, aby w §16 dodać ust. 12 o treści: „W sesji mogą
uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele organizacji
tworzących komitet wyborczy, który podczas ostatnich wyborów do rady otrzymali w skali
miasta co najmniej 3 % ważnych oddanych głosów. Podczas jednej sesji głos mogą zabrać
maksymalnie 3 osoby. O prawie do zabrania głosu decyduje Przewodniczący biorąc pod
uwagę kolejność zgłoszeń. Postanowienie §20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”.
Następnie głos zabrał radny Radosław Kołaciński, który poparł wniosek przedmówcy.
Prowadząca obrady zainteresowała się terminem dostarczenia zgłoszeń do zabrania głosu
podczas sesji. Zaproponowała aby rozszerzyć wniosek z dopiskiem terminu 7 dni. Nad
prawidłowym zapisem dyskutował radny Witoń, radny Gołębiak, radny Chrzanowski, radny
Prus. Radca prawny, pan Filip Żelazny oznajmił, że zapis ten nie odzwierciedla idei. Uznał,
że powinno być to inaczej zapisane i wymagałoby to dopracowania. Wobec powyższego
radny Darwich wycofał swój drugi wniosek w celu konsultacji z radcą prawnym. Został on
przyjęty przez aklamację.
Kolejny wniosek zgłosił radny Grodziński, aby poddać pod konsultacje społeczne projekt
uchwały w sprawie Statutu Miasta Kalisza. Głosowanie: 3 osoby za, 4 osoby przeciw
(7 obecnych). Wniosek przepadł.
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Następny wniosek zgłosiła przewodnicząca komisji: aby w projekcie uchwały w sprawie
Statutu Miasta Kalisza §2 pkt 6 uzyskał brzmienie: „6) „Urzędzie” - należy przez to rozumieć
Urząd Miasta Kalisza,”. Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).
Drugi wniosek radnej Spychalskiej: aby w projekcie uchwały w sprawie Statutu Miasta
Kalisza:
- w § 5.1. wyraz „białym” zastąpić wyrazem „srebrnym (białym)”,
- § 5.5. otrzymał brzmienie: „Pieczęci urzędowych z godłem Miasta używa się na pismach
innych dokumentach wystawianych przez Prezydenta i Przewodniczącego. Ich wzór
określony jest w załączniku Nr 4 do Statutu.”,
- § 5.6. otrzymał brzmienie: „Flagę Miasta stanowi płat materiału podzielony na dwie
pionowe strefy, błękitna umieszczona od drzewca zawiera herb Miasta,
w części swobodnej szachowana. Jej wzór określony jest w załączniku Nr 5 do Statutu.”,
- w § 5.7. wyrazy „wywiesza się” zastąpić wyrazem „umieszcza się”,
- § 5.8. otrzymał brzmienie: „Sztandar Miasta to kwadratowy płat tkaniny dwustronnej
o wymiarach 100 cm x 100 cm. Strona główna (prawa) barwy czerwonej z godłem Polski,
strona (lewa) barwy niebieskiej z centralnie umieszczonym herbem miasta. Jego wzór
określony jest w załączniku Nr 6 do Statutu.”,
- opis sztandaru Miasta Kalisza stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Kalisza
otrzymał brzmienie: „Sztandar Miasta to kwadratowy płat tkaniny dwustronnej o wymiarach
100 cm x 100 cm. Strona główna (prawa) barwy czerwonej z godłem Polski, strona (lewa)
barwy niebieskiej z centralnie umieszczonym herbem miasta. W części górnej płata napis
MIASTO wyszyty złotą nicią, w dolnej również złotą nicią wyszyty napis KALISZ. Głowicę
sztandaru stanowi korona murowa.” Głosowanie: 4 osoby za, 3 osoby przeciw (7 obecnych).
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Przewodnicząca
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miasta Kalisza
/.../
Magdalena Spychalska
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