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Protokół Nr 0012.04.44.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 25 marca 2022 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

za rok 2021.

4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa

publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Kalisza za 2021 rok.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza

i powiatu kaliskiego za rok 2021.

7. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku wspólnej  dla Miasta

Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.

9. Sprawozdanie  z  realizacji  uchwały  nr  XVIII/264/2019  Rady  Miasta  Kalisza  z  dnia

28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla

Miasta Kalisza na lata 2019-2023.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla

Miasta Kalisza na lata 2021-2024”.

11. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na

2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumień  dotyczących

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

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



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

na lata 2022-2043.

15. Korespondencja:

 pismo Sołtysa Sołectwa Sulisławice Kolonia z dnia 15.02.2022 r. w sprawie funduszu

sołeckiego na 2023 rok;

 pismo Sołtysa Sołectwa Dobrzec z dnia 16.02.2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego na

2023 rok;

 pismo Sołtysa Sołectwa Sulisławice z dnia 07.03.2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego

na 2023 rok;

 wniosek  z  dnia  21.02.2022  r.  w  sprawie  podjęcia  uchwały  wyrażającej  solidarność

i wsparcie dla Ukrainy;

 odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  01.03.2022  r.  w  sprawie  miejskich

upominków;

 pismo mieszkańca z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany zapisów w Statucie Miasta

Kalisza;

 pismo mieszkańca z dnia 01.03.2022 r. w sprawie kaliskiego herbu;

 pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  z  dnia  18.03.2022  r.  dotyczące

rozważenia możliwości zwiększenia wsparcia finansowego.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

17. 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.  Sprawozdanie  z  działalności  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  oraz

informacja  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  Kalisza

i powiatu kaliskiego za rok 2021.



W związku z brakiem uwag i pytań komisja przyjęła do wiadomości w/w sprawozdanie.

Ad.  4.  Informacja  Komendanta  Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie

bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Informację omówił zastępca komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Damian

Knop.

O głos poprosiła radna Elżbieta Dębska dopytując, czy jest szansa na utworzenie jednostki

OSP na osiedlu Winiary, gdyż docierają do niej liczne głosy mieszkańców o takiej potrzebie.

Pan Knop odpowiedział,  że  takie  sygnały dotarły już  w poprzednim roku i  odpowiednie

dokumenty  zostały  złożone,  a  Komendant  Miejski  zatwierdził  już  statut  tej  jednostki,

przekazał do Komendy Wojewódzkiej i jednostka formalnie jest już zarejestrowana. Dodał,

że nie ma przeciwwskazań żeby ta jednostka powstała, ale trzeba brać pod uwagę to, że zanim

zacznie funkcjonować,  konieczne jest  przeszkolenie druhów przez Komendę Miejską oraz

wyposażenie jednostki w sprzęt, za co odpowiada gmina, do której dana jednostka należy i

właśnie po jej stronie leży finansowanie. Zaznaczył również, że mimo to, że jednostka nie jest

w pełni wyposażona, nie znaczy, że nie może podejmować innych działań niż te ratunkowo-

gaśnicze.  Radny  Sławomir  Lasiecki  stwierdził,  że  utworzenie  takiej  jednostki  OSP musi

zostać dobrze przemyślane, ponieważ idą za tym duże koszty, które muszą zostać poniesione

przez Miasto, a np. sam zakup małego samochodu ratowniczego dla takiej jednostki to koszt

300 tysięcy zł. 

Radna Karolina Sadowska spytała o program dotyczący rozdysponowania czujników tlenku

węgla  wśród  mieszkańców,  czy  jest  to  program  coroczny,  czy  tylko  jednorazowa  akcja.

Spytała także w jakich okolicznościach mieszkańcy mogą pozyskać takie czujniki.

Komendant Miejski PSP wyjaśnił, że akcja pn. „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”

organizowana jest przez Komendę Główną PSP i na przykład w zeszłym roku te czujniki nie

były  dostarczane.  Dodał,  że  gdyby  Miasto  wyraziło  chęć  zakupienia  czujek,  to  strażacy

chętnie  je  rozdysponują  wśród  mieszkańców.  Pan  Dominik  Kałużny  poinformował,

że  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych  corocznie,  na  koniec  roku

zakupuje kilkadziesiąt  sztuk czujek i  przekazuje w ramach darowizny na rzecz MZBM-u,

który instaluje je w budynkach, w których zachodzi taka potrzeba.

Wobec braku kolejnych pytań, komisja przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie.

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Kalisza za 2021 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.



Ad. 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta

Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2021.

Radny Roman Piotrowski spytał o przyczynę znacznego wzrostu zachorowań na ptasią grypę

w powiecie kaliskim. Pan Miłosz Bąkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że jest

to wirus i nie jest prosto ustalić przyczynę tego wzrostu, ale jest kilka czynników, które się do

tego  przyczyniły.  Jedną  z  przyczyn  jest  potężne  zagęszczenie  hodowli  drobiu  na  terenie

powiatu kaliskiego, gdzie występuje około 270 różnego rodzaju ferm i hodowli drobiu, a dla

porównania w powiecie  pleszewskim jest  ich zaledwie 20.  Drugi  z  czynników to pogoda

sprzyjająca  rozprzestrzenianiu  się  wirusa.  Kolejny czynnik  to  powiązania  rodzinne  wśród

hodowców, co mogło się również przyczynić do rozprzestrzeniania tej jednostki chorobowej.

Dodał,  że  głównym wektorem przenoszenia  wirusa  jest  dzikie  ptactwo  i  nieodpowiednia

asekuracja powoduje wnikanie go do gospodarstw.

Przewodniczący komisji, Zbigniew Włodarek spytał o procentowy udział antybiotyków przy

hodowli drobiu, trzody i bydła, gdyż zewsząd dobiegają informacje, że ten wskaźnik ciągle

rośnie,  więc ten temat wymaga zwrócenia uwagi.  Pan Miłosz Bąkowski odpowiedział,  że

przeprowadzane  są  badania  monitoringowe  i  nadzorem  farmaceutycznym  zajmuje  się

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a oddział farmaceutyczny znajduje się w Poznaniu.

Ad. 7. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu.

Pan Marek Stodolny, Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że  celem działalności

Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Kaliszu  w  roku  2021  były  zadania

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Dodał,

że  ubiegłym  roku  na  COVID-19  zachorowało  4980  osób,  z  czego  617  osób  było

hospitalizowanych, a 178 zmarło. Zwrócił uwagę na dane dotyczące wzrostu zachorowań na

inne  choroby zakaźne takie  jak gruźlica  oraz wzrost  zatruć i  zakażeń pokarmowych.  Pan

Stodolny poinformował również o znacznym wzroście zapadalności (o 100%) na WZW typu

B i typu C oraz o zwiększonej ilości dzieci (w latach poprzednich 200-250 osób, obecnie 550)

nie poddanych szczepieniom obowiązkowym.

Radny Roman Piotrowski wspomniał, że z danych wynika, że śmiertelność ludzi w Polsce

w roku 2021 wzrosła w stosunku do roku 2020 o 17-18% i spytał czy w Kaliszu tendencja

kształtuje się podobnie. Pan Stodolny poinformował, że nie posiada aktualnie takich danych,

lecz postara się przygotować i przekazać tą informację.



Radna Elżbieta Dębska spytała, czy rodzice omijają cały kalendarz szczepień, czy na niektóre

choroby jednak szczepią dzieci.  Pan Stodolny odpowiedział,  że niestety omijany jest  cały

kalendarz szczepień.

W związku z brakiem kolejnych uwag i pytań komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 8.  Sprawozdanie z działalności Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku wspólnej dla

Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.

W związku z brakiem uwag i pytań komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

As. 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVIII/264/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia

28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023.

Sprawozdanie omówił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

i Mieszkaniowych.

Wobec braku pytań przyjęto sprawozdanie do wiadomości.

Ad.  10.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Opieki  nad

Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024”.

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury,  Sztuki,

Sportu i Turystyki.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie

Kalisza na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt  uchwały omówiła pani  Katarzyna Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady Miasta

informując, że po wystąpieniu z zapytaniami do trzech sołectw znajdujących się na terenie

miasta Kalisza, ze wszystkich otrzymano informację o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie

środków  stanowiących  fundusz  sołecki,  w  związku  z  czym  przygotowano  przedmiotowy

projekt uchwały.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad.  12.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumień

dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).



Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

Projekt uchwały omówiła Janina Walkowska-Błaszczyk, kierownik Biura Budżetu i Analiz

recenzując zawarte w nim wnioski wszystkich wydziałów.

Radny  Piotr  Mroziński  spytał  dlaczego  do  przewożenia  osób  nietrzeźwych  ma  zostać

zakupiony samochód elektryczny za 220 000 zł. Na pytanie odpowiedział pan Janusz Sibiński

informując, że ma to być samochód jedynie dostosowany do przewozu osób nietrzeźwych,

a służył on będzie przede wszystkim do wykonywania zadań statutowych Straży Miejskiej.

Powodem, dla którego ma to być auto elektryczne są zapisy ustawy o elektromobilności, która

nakłada  obowiązek  zwiększania  udziału  samochodów  elektrycznych  w  jednostkach

samorządowych. Pierwotnie zaplanowana kwota na zakup samochodu wynosiła 170 000 zł

i  wzrosła  do  220  000  zł  ze  względu  na  rozpoznanie  realnego  kosztu  zakupu  tego  typu

samochodu.  Pan Sibiński  wyjaśnił,  że  to  jaki  będzie  rzeczywisty koszt  zakupu okaże  się

podczas postępowania przetargowego. Radny Sławomir Lasiecki spytał, czy konieczny jest

zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób nietrzeźwych, skoro po dowiezieniu ich

do szpitala następuje przekazanie tych osób policji. Uznał, że jest to dublowanie zadań Policji

i  Straży  Miejskiej.  Przedstawiciel  Straży  Miejskiej,  pan  Maciej  Frankowski  wyjaśnił,

że policja nie przejmuje tych osób ze szpitala, lecz są one dowożone do komisariatu przez

Straż Miejską. Radny Piotr Mroziński spytał, skąd pochodzą środki przeznaczone na zakup

samochodu. Pan Sibiński poinformował, że są to niewykorzystane środki z tzw. kapslowego

i przeznaczono je na zadanie, które zostało zweryfikowane jako zadanie zasadne i potrzebne.

Pan  Sibiński  poruszył  również  temat  monitoringu  wizyjnego,  który  wielokrotnie  był

poruszany na  posiedzeniach  komisji.  Wyjaśnił,  że  w projekcie  uchwały w sprawie  zmian

budżetowych ujęte jest również wprowadzenie do budżetu środków z tzw. „małpek” i całość

tych środków ma zostać przeznaczona na rozbudowę monitoringu wizyjnego, aby zakończyć

ten temat i zrealizować to kompleksowo. Poinformował, że na rozbudowę monitoringu będzie

się  składać zarówno rozbudowa serca tego monitoringu jak i  modernizacja  kamer.  Radny

Sławomir Lasiecki spytał, jaka jest różnica między tzw. „kapslowym” a „małpkowym”. Pan

Janusz Sibiński wyjaśnił, że małpkowe to podatek, który został wprowadzony w ubiegłym

roku i dotyczy osób wprowadzających do obrotu napoje alkoholowe o pojemności do 300 ml,

a  dochody  z  podatku  dzielone  są  na  dwie  części,  z  których  jedna  przekazywana  jest

samorządom na działania  związane z  poprawą bezpieczeństwa wynikające z  nadużywania

alkoholu.  Kapslowe  zaś,  jest  to  opłata  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych,  które  w  trzech  ratach  w  ciągu  roku  płaci  przedsiębiorca.  Radny  Piotr

Mroziński spytał, czy oszacowano kwotę potrzebną na realizację tego zadania i czas w jakim



ma zostać zrealizowane. Pan Sibiński odpowiedział,  że kwota przeznaczona na to zadanie

wynosi około 400 000 zł, a szacunkowy czas realizacji to 2 lata.

Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2022-2043.

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Janina  Błaszczyk-Walkowska,  kierownik  Biura  Budżetu

i Analiz.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 15. Korespondencja:

 pismo Sołtysa Sołectwa Sulisławice Kolonia z dnia 15.02.2022 r. w sprawie funduszu

sołeckiego na 2023 rok;

 pismo Sołtysa Sołectwa Dobrzec z dnia 16.02.2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego

na 2023 rok;

 pismo  Sołtysa  Sołectwa  Sulisławice  z  dnia  07.03.2022  r.  w  sprawie  funduszu

sołeckiego na 2023 rok;

 wniosek z dnia 21.02.2022 r.  w sprawie podjęcia  uchwały wyrażającej  solidarność

i wsparcie dla Ukrainy;

 odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  01.03.2022  r.  w  sprawie  miejskich

upominków;

 pismo mieszkańca z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany zapisów w Statucie Miasta

Kalisza;

 pismo mieszkańca z dnia 01.03.2022 r. w sprawie kaliskiego herbu;

 pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  z  dnia  18.03.2022  r.  dotyczące

rozważenia możliwości zwiększenia wsparcia finansowego.

Pan Janusz Sibiński wyjaśnił, że jest to wniosek o wsparcie w zakresie doposażenia, a nie

wsparcie finansowe zadań statutowych policji. Dodał, że ze środków z tzw. kapslowego nie

ma możliwości finansowania badań osób zatrzymanych. Jeśli  jest  taka możliwość, Miasto

co roku stara się wspierać i doposażać policję w formie zakupu np. narkotestów, alkomatów

itp.  Na tą  chwilę  możliwości  finansowe miasta  się  skończyły,  nie  ma  pieniędzy i  zaszła

konieczność  optymalizowania  kosztów.  Zaznaczył,  że  wszystkie  pozostałe  zadania  policji

powinny być finansowane z budżetu państwa.



Ad. 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.

Ad. 17. 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


