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Protokół Nr 0012.7.15.2019
 Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.4.14.2019
 Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 27 listopada 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.

5. Korespondencja.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia. 
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad. 
Głosowanie:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  7  osób  za
(7 obecnych).  
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za (9 obecnych). 



Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty przez obie komisje. 

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka omówiła powyższy projekt uchwały w częściach
dotyczących merytorycznych komisji. 
Wobec braku pytań poddano pod głosowanie projekt uchwały:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 5 osób za, 3 osoby
się wstrzymały (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Komisja  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej:  7  osób  za,  2  osoby się  wstrzymały
(9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka omówiła powyższy projekt uchwały w częściach
dotyczących merytorycznych komisji. 
Radny  Piotr  Mroziński  zapytał  o  kwestie  monitoringu  miejskiego,  ponieważ  radny
uzyskał  informację,  że środki  na to  zadanie  się  znajdą,  a w tej  chwili  nie widzi  tych
pieniędzy zapisanych w budżecie.  Pani  Sawicka odpowiedziała,  że  Komendant  Straży
Miejskiej  poinformował,  że  dokupienie  kilku  kamer  nie  jest  dobrym  rozwiązaniem.
Zobowiązał się również, że przygotuje projekt tego, jakie należy podjąć działania, aby
zmodernizować system monitoringu i poda go do wiadomości radnym. Następnie zostanie
przeprowadzona ocena z jakimi kosztami będzie wiązało się to przedsięwzięcie i te kwoty
zostaną  wprowadzone  do  budżetu.  Radny  jednak  uważa,  że  nie  jest  to  wystarczające
działanie, bo już dawno powinno to zostać zrobione, a wciąż wszyscy zwlekają. Ponadto
uważa, że potrzebny jest nowy system, a inwestowanie w stary nie ma sensu. 
Przewodniczący Komisji, pan Zbigniew Włodarek wyjaśnił, że temat został podjęty na
poprzednim posiedzeniu komisji i wspólnie stwierdzono, że należy przygotować projekt
uchwały w tej sprawie. 
Radny Mroziński przypomniał, że otrzymał deklarację, że zadanie to będzie realizowane
w 2020 roku. Poprosił  o konkrety, kiedy projekt uchwały wejdzie na komisję i  środki
w jakiej wysokości zostaną zabezpieczone. 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  powiedział,  że  intencją
radnych jest stworzenie od nowa systemu monitoringu miejskiego w Kaliszu. Dodał, że
będzie to spory wydatek, ale nie ma sensu inwestować w system, który jest do niczego. 
Radny  Mroziński  wie,  że  inwestycja  będzie  realizowana  przez  kilka  lat,  ale  chciał
wiedzieć,  kiedy  chociaż  mała  kwota  zostanie  zabezpieczona  na  rozpoczęcie  prac  nad
nowym systemem.  Pani  Sawicka  poinformowała,  że  kiedy omawiała  projekt  uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej był tam wniosek Komendanta Straży Miejskiej –
95  000  zł  z  oszczędności  na  innych  zadaniach  przenoszone  na  poprawę  działania
monitoringu miejskiego.  Dodała,  że  w przyszłorocznym budżecie  nie  ma  środków na
zadanie związane z monitoringiem, ponieważ ma to zostać kompleksowo przygotowane
i  dopiero  wtedy  będzie  wprowadzane  do  budżetu.  Poza  tym  uznała,  że  deklaracja
Komendanta  na  poprzedniej  komisji  była  dość  jednoznaczna,  aby  jak  najszybciej
dowiedzieć się jak to ma funkcjonować i jakie będą koszty.  
Radny Sławomir Chrzanowski potwierdził, że na poprzednim posiedzeniu komisji padły
jasne  deklaracje,  że  powstanie  projekt  uchwały,  który  powoła  do  życia  nowy system
monitoringu i wszyscy są świadomi, że będzie to droga inwestycja. Dodał, że wszyscy
mają takie samo zdanie jak radny Mroziński. 



Radny Roman Piotrowski zapytał, czy jeżeli 2 stycznia 2020 r. popsuje się kamera, czy są
środki  żeby ją  naprawić.  Skarbnik  wyjaśniła,  że  Komendant  Straży  Miejskiej  posiada
pewne środki na naprawę kamer. 
Głosowanie:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 5 osób za, 3 osoby
się wstrzymały (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Komisja  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej:  7  osób  za,  2  osoby się  wstrzymały
(9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.Korespondencja.
Brak.

Ad.6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.7.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział
oraz dyskusję. 

Przewodniczący
      Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
       Rady Miasta Kalisza

         /.../
        Zbigniew Włodarek

        Przewodniczący Komisji Rodziny,
           Zdrowia i Polityki Społecznej

      Rady Miasta Kalisza
        /.../

      Mirosław Gabrysiak


