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Protokół Nr 0012.04.42.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 28 stycznia 2022 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca podjęcia działań w zakresie zwiększenia efektywności kampanii

społecznej w kwestii korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych.

4. Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie miasta Kalisza.

5. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2022-2023.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Kalisza  dotyczącego

utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

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

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

10. Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

11. Korespondencja:

 odwołanie w sprawie konkursu dotyczącego prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w latach

2022 – 2024;

 pismo  dotyczące  przedstawienia  stanowiska  Rady  Miasta  w  sprawie  utworzenia

Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;

 odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  ws  konkursu  dotyczącego  prowadzenia  Domu

Sąsiedzkiego.



12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

13. 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: 8 głosów za

(8 obecnych).

Ad.  3.  Informacja  dotycząca  podjęcia  działań  w  zakresie  zwiększenia  efektywności

kampanii społecznej w kwestii korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych.

Radna Elżbieta Dębska poinformowała, że od listopada widoczność na drogach jest znacznie

słabsza, wcześniej robi się ciemno, a nieoznakowanych przechodniów często nie widać lub

zauważa się ich w ostatnim momencie. Radna nadmieniła, że związku z tym złożyła także

interpelację  i  otrzymała na nią  odpowiedź,  w której  Prezydent  informuje,  że jest  również

zainteresowany  tym  tematem  i  przewiduje  zakupienie  dodatkowych  elementów

odblaskowych.  Pani  Dębska  zwróciła  uwagę  na  to,  że  bardzo  ważne  jest  wpływanie  na

świadomość ludzi, bo oni zdają sobie sprawę dopiero wtedy, gdy wydarzy się jakaś tragedia.

Stwierdziła, że jest to temat, który należałoby „wałkować” przez cały rok, ze szczególnym

przypomnieniem w okresie jesiennym.

Głos  zabrał  pan  Dariusz  Bieniek,  Komendant  Miejski  Policji  informując,  że  policjanci

zajmujący  się   profilaktyką  edukują  dzieci  i  młodzież,  a  także  spotykają  z  dorosłymi

mieszkańcami miasta i powiatu kaliskiego przekazując im jak ważne jest noszenie elementów

odblaskowych.  Dodał,  że  chodzi  tu  oczywiście  o  noszenie  odblasków  poza  obszarem

zabudowanym, gdyż tak stanowi ustawa o ruchu drogowym. Wspomniał, że istnieje wiele

akcji  policji  propagujących  noszenie  odblasków  np.  „Świeć  przykładem”  realizowany

podczas  Ogólnopolskiego  Policyjnego  Dnia  Odblasku,  akcje  „Żyj  i  pozwól  żyć  innym”

i  „Bezpieczna droga do szkoły” oraz audycje w Radio Centrum i informacje umieszczane na

stronie internetowej.

Pani Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji potwierdziła, że działania prewencyjne

wśród  młodzieży oraz  dzieci  w szkołach  i  przedszkolach  prowadzone  są  nie  tylko  przez



Policję, ale również przez Straż Miejską i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dodała,

że podczas takich spotkań przekazywane są dzieciom nieodpłatnie odblaski w postaci pasków,

zawieszek  itp.  Wspomniała,  że  elementy  odblaskowe  szkołom  przekazują  także  firmy

ubezpieczeniowe.

Jako kolejny głos zabrał komendant Straży Miejskiej, Mateusz Suliga informując, że Straż

Miejska w swoich zadaniach podstawowych ma obowiązek realizowania zadań w zakresie

bezpieczeństwa na drodze, w ramach których w poprzednim roku prowadzone były programy

profilaktyczne  oraz  uczestniczyła  w  festynach,  na  których  rozdawane  były  elementy

odblaskowe. Dodał, że na dzień dzisiejszy Straż Miejska dysponuje ilością ponad 1150 sztuk

elementów odblaskowych, które zostaną rozdysponowane wśród dzieci i młodzieży.

Radny  Sławomir  Chrzanowski  w  ramach  uzupełnienia  informacji,  w  związku  z  tym,

że  reprezentuje  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Kaliszu  poinformował,

że  rzeczywiście  samorząd,  Policja  czy  też  Straż  Miejska  stara  się  podejmować  działania

w tym zakresie, jednak największe wsparcie, jeśli chodzi o promowanie bezpieczeństwa na

drodze ma właśnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Nadmienił, że w poprzednim

roku, na działalność związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego przeznaczono 200 000 zł,

z  których lwia część  została  rozdysponowana na dokształcanie dzieci  i  młodzieży (akcje,

prelekcje,  dyskusje)  oraz  zakup  kilku  tysięcy  elementów  odblaskowych  przekazanych

instytucjom kaliskim. Zapewnił, że jako dyrektor WORD-u dopilnuje, aby ta działalność była

kontynuowana.

Radna Elżbieta Dębka spytała,  gdzie przekazano najwięcej  elementów odblaskowych,  czy

były to placówki oświatowe typu przedszkola i szkoły podstawowe, czy były to także szkoły

średnie.  Pan Chrzanowski  odpowiedział,  że  największa  ilość została  przekazana do szkół

podstawowych i przedszkoli. Radna Dębska stwierdziła, że należałoby również uświadomić

w tym zakresie młodzież w szkołach średnich. Radny Chrzanowski odpowiedział, że należy

mieć świadomość, że organizacja imprez, eventów, czy wejść do szkół i przedszkoli odbywa

się za pośrednictwem zaangażowania osób tam zarządzających. Dodał, że jeśli dany podmiot

jest zainteresowany zorganizowaniem czegoś, co ma charakter wspierający bezpieczeństwo

ruchu  drogowego,  to  przedstawiciele  WORD-u  pojawiają  się  tam natychmiast,  ponieważ

szkoły i przedszkola są dla nich priorytetem, ze względu na to, że tam rozpoczyna się proces

edukacji.  Dodał,  że  czasem  WORD  informuje  o  akcjach,  które  organizuje  niejako

wymuszając  aktywność  szkół  podstawowych  i  przedszkoli.  Stwierdził,  że  szkoły  średnie

cechują  się  tym,  że  tam wsparcie  jest  bardziej  doposażeniowe  np.  sprzęt  multimedialny,

oprogramowanie  dotyczące  działalności  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz  instruktaż



bardziej pod kątem prawa jazdy, więc tam ta struktura jest nieco inna. Pan Chrzanowski podał

przykłady  szkół  ponadpodstawowych,  z  którymi  współpracowano  w  ostatnim  czasie

w tym zakresie.

Radna  Dębska  spytała,  czy  WORD  może  sam  wychodzić  z  inicjatywą  do  placówek

oświatowych. Radny Lasiecki stwierdził, że to placówki oświatowe powinny kierować prośby

o współpracę do WORD. Pani Ewelina Dudek zapewniła,  że ze swojej  strony przypomni

podległym  jednostkom  o  możliwości  współpracy  z  WORD  celem  zapewnienia

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Radny Chrzanowski dodał, że to o czym dzisiaj mowa

nie jest wiodącą działalnością WORD-u, ale mimo to w Kaliszu na ten cel wydawanych jest

najwięcej środków w skali województwa.

Następnie  głos  zabrał  pan  Tomasz  Rogoziński,  naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych

i Mieszkaniowych informując, że wszystkie instytucje i wydziały, które zajmują się polityką

w zakresie  bezpieczeństwa w ruchu drogowym i  realizują ją  na co dzień postarają  się  ją

wzmocnić oraz realizować dalej. 

Pan Marcin  Cieloszyk,  sekretarz  Miasta  Kalisza  poinformował,  że  Kancelaria  Prezydenta

Miasta  na  wszystkich  imprezach,  zarówno  tych  które  organizuje,  jak  i  tych,  w  których

uczestniczy rozdaje gadżety odblaskowe i w kolejnych latach będzie to nadal praktykowane.

Radny Piotr Mroziński stwierdził,  że inicjatorem tych działań zdecydowanie powinno być

Miasto poprzez Wydział Edukacji i szkoły, które powinny się o to ubiegać.

Radny Sławomir Lasiecki potwierdził, że to Wydział Edukacji powinien być inicjatorem tych

działań.  Przewodniczący komisji  zaproponował,  aby w  urzędzie  powołana  została  osoba,

która będzie koordynować wszystkie tego typu działania.

Ad.  4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek

ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.

Radna Karolina Sadowska zasygnalizowała, aby z chwilą wejścia w życie uchwały dokonać

na stronie miasta aktualizacji aptek.

Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do głosowania: 9 głosów za (9 obecnych).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.

Projekt uchwały omówiła pani Dagmara Pokorska, p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta.

Poinformowała,  że  jak  co  roku  do  Regulaminu  Budżetu  Obywatelskiego  wprowadzono

drobne  zmiany,  które  wynikają  z  kolejnych  doświadczeń,  wiedzy  i  sytuacji,  które  mają

miejsce podczas danego roku. Najbardziej istotne zmiany to dookreślenie terenu, na którym



może nastąpić realizacja projektu, szczegółowe określenie kryterium ogólnodostępności oraz

zmiana wysokości przewyższenia oferty na realizację projektu.

Radna Sadowska powołując się na zapis rozdziału 8 § 8 pkt 20 stwierdziła, że czasy dziś są

tak niepewne, że nie wiadomo, czy kosztorysy, które zostaną przyjęte przez wnioskodawców

i potwierdzone przez pracowników urzędu w tym roku będą nadal  aktualne w przyszłym

roku. Zaproponowała, aby nie zamykać tego w sztywnej wartości 20%, ponieważ nie jest to

dobre rozwiązanie na przyszłość i można tym zniechęcić wnioskodawców oraz osoby, które

na dany projekt  zagłosują.  Zaproponowała,  aby zapis  w rozdziale  8  §  8 pkt  20 otrzymał

brzmienie: „Jeżeli oferta na realizację wybranego projektu przewyższa o 20% kwotę, jaką

Miasto  Kalisz  przeznaczyło  na  jego  wykonanie,  wówczas  decyzję  o  realizacji  podejmie

Prezydent  Miasta  Kalisza.”  Stwierdziła,  że  tym zapisem zostawi się  otwartą  furtkę  i  pole

do dyskusji i jeżeli to będzie dobry projekt, to warto będzie dołożyć kilka czy kilkanaście

tysięcy złotych, aniżeli mieć na sumieniu coś co mogłoby służyć mieszkańcom.

Pani  Dagmara  Pokorska  wyjaśniła,  że  każda  decyzja  związana  z  zadaniami  z  Budżetu

Obywatelskiego jest zawsze decyzją podejmowaną ostatecznie przez Prezydenta i stwierdziła,

że zapis zaproponowany przez radną Sadowską może bez przeszkód zostać wprowadzony.

O głos  poprosił  pan  Krystian  Kinastowski,  Prezydent  Miasta  Kalisza  informując,  że  nie

ukrywa, że sam był inicjatorem wprowadzenia tego zapisu, aby uniknąć realizacji tylko tych

zadań, które były błędnie oszacowane już na samym początku. Dodał, że intencją nie było to,

żeby wyłączać dobre projekty, które były lekko niedoszacowane.

Pan Sławomir Lasiecki popierając propozycję pani Sadowskiej zaznaczył, że zaproponowany

w uchwale zapis ogranicza Prezydenta wymuszając automatyczne odrzucenie zadania.

Radny Artur Kijewski zwrócił uwagę na to, żeby wprowadzić taki zapis, aby nie dochodziło

do sytuacji, w której jeden projekt pochłania całą pulę środków i nie wystarcza ich na żadne

kolejne zadanie.  Prezydent  Krystian Kinastowski dodał,  że nie kwestionuje wprowadzenia

zapisu zaproponowanego przez panią Sadowską, lecz stwierdził, że w takim przypadku to na

niego spadnie cała odpowiedzialność za wszystkie niezrealizowane projekty. Zaproponował,

żeby jednak był w uchwale zastosowany jakiś mechanizm i może wystarczy zmienić wartość

z 20% do 30%. Pani Dagmara Pokorska podsumowała,  że w takim wypadku może lepiej

pozostać przy pierwotnym zapisie uchwały.

Następnie  przystąpiono  do  głosowania  nad  wnioskiem  w  sprawie  nadania  zapisowi

w rozdziale  8  §  8 pkt 20 następującego brzmienia: „Jeżeli oferta na realizację wybranego

projektu  przewyższa  o  20% kwotę,  jaką  Miasto  Kalisz  przeznaczyło  na  jego wykonanie,

wówczas decyzję o realizacji podejmie Prezydent Miasta Kalisza.”



Głosowanie: 2 głosy za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się (8 obecnych).

Wobec  braku  kolejnych  uwag  i  pytań  do  projektu  uchwały  przystąpiono  do  głosowania:

6 głosów za, 2 wstrzymujące się (8 obecnych).

Ad.  6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii

na lata 2022-2023. 

Projekt  uchwały  omówił  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw

Społecznych i Mieszkaniowych.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad.  7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Kalisza

dotyczącego  utworzenia  Uniwersytetu  Kaliskiego  im.  Prezydenta  Stanisława

Wojciechowskiego.

Radny Piotr  Mroziński  stwierdził,  że  taka zmiana  będzie  korzystna i  ma duży wpływ na

prestiż miasta, lecz spytał jak ma ona zostać przeprowadzona i w jakim czasie, skoro obecnie

w  wykazie  Ministerstwa  Edukacji  widnieje  informacja,  że  Państwowa  Wyższa  Szkoła

Zawodowa nie jest uczelnią akademicką, lecz wyższą szkołą zawodową.

Radny Artur Kijewski, reprezentujący Akademię Kaliską wyjaśnił, że uczelnia jest obecnie

Akademią Kaliską i gdyby była jakaś niezgodność z obowiązującymi przepisami to uczelnia

nie  mogłaby funkcjonować tak,  jak do tej  pory funkcjonuje.  Dodał,  że  przygotowania do

utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego trwają już od około dwóch lat.

Radna  Elżbieta  Dębska,  ponawiając  pytanie  Piotra  Mrozińskiego  dopytywała  jaka  jest

strategia  działań  zmierzających  do  realizacji  tego  planu  i  jaki  jest  zamierzany czas  jego

realizacji. Pani Karolina Sadowska również poprosiła o informacje w powyższym zakresie

oraz  spytała  o  plan  spełnienia  wymogów  ustawy,  które  pozwolą  uczelni  stać  się

uniwersytetem oraz w jakim czasie planowane jest przystąpienie do nowego kroku, którym

jest  ewaluacja  do  wprowadzenia  kolejnych  trzech  dyscyplin,  co  umożliwi  uczelni

prowadzenie kierunków lekarskich. 

O głos poprosiła pani Barbara Oliwiecka nadmieniając, że w październiku 2021 roku została

zmieniona ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i  na mocy tych zmian również

szkoły wyższe zawodowe mogą kształcić lekarzy i stomatologów. Spytała również czy są

jakieś  plany  dotyczące  współpracy  ze  szpitalami  w  okolicy  lub  utworzenia  szpitala

akademickiego.



Z powodu bardzo słabej  jakości  połączenia pan Artur  Kijewski  nie  był  w stanie  udzielić

radnym odpowiedzi na zadane pytania.

Radny Sławomir Chrzanowski zaproponował, żeby zagłosować na uchwałą, bo sama intencja

jest  w  tej  uchwale  zawarta,  a  proces  przekształcenia  zapewne  będzie  trwał  jeszcze

przynajmniej rok lub dłużej i będzie mnóstwo czasu, by się spotykać i omawiać ten temat.

Pani Elżbieta Dębska przychyliła się do wypowiedzi przedmówcy i  dodała,  że można też

zorganizować  spotkanie  z  rektorem  lub  osobą  reprezentującą  uczelnię,  aby  wszystkie

działania bliżej omówić. 

Wobec braku kolejnych uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 7 głosów za, 1 głos

wstrzymujący (8 obecnych).

As. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 10. Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

Przewodniczący komisji  poinformował,  że propozycje do planu pracy można kierować do

Kancelarii Rady Miasta. 

Ad. 11. Korespondencja:

 odwołanie  w  sprawie  konkursu  dotyczącego  prowadzenia  Domu  Sąsiedzkiego

w latach 2022 – 2024;

 pismo  dotyczące  przedstawienia  stanowiska  Rady  Miasta  w  sprawie  utworzenia

Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;

 odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza ws konkursu dotyczącego prowadzenia Domu

Sąsiedzkiego.

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.



Ad. 13. 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


