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PROTOKÓŁ nr 0012.3.40.2017
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza

PROTOKÓŁ nr 0012.2.39.2017
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza

ze wspólnego posiedzenia w dniu 28.03.2017r.
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Ocena  stanu  sanitarnego  i  sytuacja  epidemiologiczna  w  Kaliszu  –  mieście  

na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku). (P+B)
4. Informacja  o stanie  bezpieczeństwa  sanitarno  –  weterynaryjnego  na  terenie  miasta

Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2016. (P+B)
5. Informacja  Komendanta  Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie

bezpieczeństwa miasta  Kalisza  w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  za rok 2016
oraz wnioski z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta. (P+B)

6. Sprawozdanie  z  działalności  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok
2016. (P+B)

7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2016 rok. (P+B)
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta

Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2016 rok. (P)
9. Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Kaliszu za 2016 rok. (P+B)
10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: połączenia jednostek budżetowych

Miasta  Kalisza  –  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  i  Centrum
Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. (P+B)

11.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na
te  zadania  w  2017  roku  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych. (B)

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
(P+B)

13.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. (B)

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  przez  Miasto  Kalisz  zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. (B)
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15.Projekt  uchwały  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  ponadgimnazjalnych
i  specjalnych  do  nowego  ustroju  szkolnego,  wprowadzonego  ustawą  -  Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (B)

16.Projekt  uchwały  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych
i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego,  wprowadzonego  ustawą  –  Prawo
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. (B)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (P+B)
18.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2017-2030. (P+B)
19.Korespondencja.
20.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
21. Zamknięcie posiedzenia.  

***************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  przewodnicząca  Komisji,  pani  Magdalena  Spychalska  
przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego witając 
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Pani Spychalska zaproponowała aby punkt 17 i 18 stał się punktem 3 i 4. 
Głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  7  osób  za
(7 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (P+B)
Pani Skarbnik Irena Sawicka przedstawiła zmiany w budżecie na 2017 rok.
Radny  Kołaciński  zainteresował  się  programem  „Tworzenie  grup  wsparcia  dla  osób
z  otyłością”.  Odpowiedzi  udzielił  pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych.  Pani  Skarbnik  wspomniała  o  autopoprawce  do  projektu
uchwały.
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 5 osób za,  2 osoby
wstrzymały się od głosowania (7 obecnych).
Komisja  Budżetu  i  Finansów:  4  osoby  za,  2  osoby  wstrzymały  się  od  głosowania
(6 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030. (P+B)
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wobec braku pytań ze
strony radnych przystąpiono do głosowania:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 4 osoby za, 2 osoby
wstrzymały się od głosowania (6 obecnych).
Komisja  Budżetu  i  Finansów:  4  osoby  za,  2  osoby  wstrzymały  się  od  głosowania
(6 obecnych).
Ad.5.  Ocena  stanu  sanitarnego  i  sytuacja  epidemiologiczna  w  Kaliszu  –  mieście  
na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku). (P+B)
Temat omówiony w pkt 19.
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Ad.6 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta
Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2016. (P+B)
Radny Witoń zwrócił uwagę, iż temat ten był już omawiany na komisjach.
Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego zaproponowała aby przejść do pytań.
Informacja została przyjęta przez głosowanie:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  7  osób  za
(7 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.7.  Informacja  Komendanta  Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie
bezpieczeństwa miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016 oraz
wnioski z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta. (P+B)
Informację pokrótce przedstawił Komendant Miejski PSP pan Sławomir Kotoński. Zwrócił
uwagę na hydranty i ich stan prawny. Ponadto wspomniał o magazynie znajdującym się przy
ul. Wrocławskiej. Tematem tym zainteresowali się radna Spychalska, radny Prus oraz radny
Kołaciński.  Radny  Kołaciński  zasugerował  przyspieszenie  sprawy  związanej  z  odpadami
znajdującymi się na ul. Wrocławskiej. Radny Piotrowski zapytał ile samorządów ma taki sam
problem.  Radny Kołaciński  stwierdził,  że  temat  do tej  pory nie  został  załatwiony.  Radny
poruszył także temat skupu makulatury na ul. Metalowców. Radna Spychalska poprosiła, aby
temat  ten  został  jeszcze  raz  zbadany  i  omówiony  na  Komisji  Rozwoju  Mienia  Miasta
i Integracji Europejskiej. 
Komendant  Miejski  PSP poruszył  także  temat  zmiany  koncepcji  dysponowania  jednostek
ochrony przeciwpożarowej  do zdarzeń z owadami błonkoskrzydłymi.   Ponadto wspomniał
o akcji „czad” związanej z zagrożeniem tlenkiem węgla.
Informacja została przyjęta przez głosowanie:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  7 osób  za
(7 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.8.  Sprawozdanie  z  działalności  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok
2016. (P+B)
Temat został omówiony w pkt 20.
Ad.9. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2016 rok. (P+B)
Wobec  braku  pytań  ze  strony  radnych  przystąpiono  do  głosowania  nad  przyjęciem  w/w
sprawozdania:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  6  osób  za
(6 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.10. Sprawozdanie z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku wspólnej dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2016 rok. (P)
Głos w tym punkcie zabrał pan Tomasz Rogoziński Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i  Mieszkaniowych.  Wspomniał  o  Miejskim  Programie  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. Jest to koncentracja służb,
instytucji  współdziałającej  w tym zakresie dla mieszkańców miasta  Kalisza.  Wobec braku
pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  6  osób  za
(6 obecnych).
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Ad.11.Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Kaliszu za 2016 rok. (P+B)
Wobec  braku  pytań  ze  strony  radnych  przystąpiono  do  głosowania  nad  przyjęciem  w/w
sprawozdania:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  7  osób  za
(7 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.12.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie:  połączenia  jednostek
budżetowych  Miasta  Kalisza  –  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. (P+B)
Pani  Eugenia  Jahura,  kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oznajmiła,  iż
przedmiotowa  uchwała  nie  wymaga  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Wielkopolskiego.  Zmiana polega na tym, iż w §6 będzie brzmieć „uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia”.
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu
uchwały:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego:  4 osoby za, 3 osoby
wstrzymały się od głosowania (7 obecnych).
Komisja  Budżetu  i  Finansów:  4 osób za,  1  osoba przeciw,  2  osoby wstrzymały  się  od
głosowania (7 obecnych).
Ad.13.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. (B)
Przedmiotowy projekt  uchwały  omówiła  pani  Eugenia  Jahura  skupiając  się  na  zadaniach
przeznaczonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Radny Gabrysiak zapytał  czy wszystkie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
które  złożą  wnioski  pojadą  na turnusy rehabilitacyjne.  Odpowiedź na to  pytanie  udzieliła
kierownik MOPS-u informując, iż osoby które złożyły wniosek później niż do 28 lutego nie
pojadą na turnusy.
Wobec dalszych braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.14.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. (B)
Pan  Mariusz  Witczak  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  oznajmił,  iż  przedmiotowy  projekt
uchwały był omawiany podczas obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie  na lata  2017-2020.
(P+B)
Przedmiotowy  projekt  uchwały  omówił  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych pan Tomasz Rogoziński. 
Radny Chrzanowski zapytał czy czy będą zmiany w sferze społecznej.
Naczelnik  oznajmił,  że  nie  posiada takich danych na poszczególne osiedla,  natomiast  jest
w stanie takie dane zestawić i pokazać. Dodał, że dane utrzymują się na podobnym poziomie.
Tematem tym zainteresował się również radny Kołaciński. 
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Wobec dalszego braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  7 osób  za
(7 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  przez Miasto Kalisz zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. (B)
Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  pan  Mariusz  Witczak  oznajmił,  że  współpraca  z  poradnią
następuje  do  końca  sierpnia.  Tematem  tym  zainteresował  się  radny  Witoń  oraz  radna
Spychalska.  Pan  Witczak  dodał,  że  poradnia  powiatu  nie  będzie  obsługiwała  tzw.
specjalistyki - dzieci niedowidzące i niedosłyszące. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 3 osoby przeciw (7 obecnych).
Ad.17.Projekt  uchwały  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
oraz  ustalenia  sieci  szkół  ponadpodstawowych  i  specjalnych,  na  okres  od  dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (B)
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 3 osoby przeciw (7 obecnych).
Ad.18.  Projekt  uchwały  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. (B)
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 3 osoby przeciw (7 obecnych).
Radny Kołaciński zapytał  co nastapi w przypadku niepodjęcia uchwały.  Odpowiedzi na to
pytanie udzielił pan Mariusz Witczak. 
Ad.19.  Ocena  stanu  sanitarnego  i  sytuacja  epidemiologiczna  w  Kaliszu  –  mieście  
na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku)
Radny Chrzanowski zainteresował się problemem przedsiębiorców. 
Pani  █████████* z  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  odpowiedziała,  że  na  terenie
powiatu od pewnego czasu stan sanitarny utrzymuje się na jednakowym poziomie. 
Tematem tym zainteresował się również radny Piotrowski. 
Informacja została przyjęta przez głosowanie:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  7  osób  za
(7 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.20.  Sprawozdanie  z  działalności  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok
2016. (P+B)
Wobec  braku  pytań  ze  strony  radnych  przystąpiono  do  głosowania  nad  przyjęciem
sprawozdania:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  7  osób  za
(7 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.21. Korespondencja.
Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także
wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  poinformowali  o  korespondencji  jaka
została zadekretowana na obrady. 
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Ad.22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Prus  zgłosił  wniosek  formalny  o  zbadanie  możliwości  remontu  lub  przebudowy
schodów przy cmentarzu prawosławnym mieszczącym się przy ul. Górnośląskiej.
Głosowanie Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za (5 obecnych).
Ponadto radny Chrzanowski złożył wniosek o wykonanie nawierzchni ulic na osiedlu Tyniec:
Zajęczej, Lisiej oraz Sarniej, w chwili pojawienia się wolnych środków w budżecie Miasta
Kalisza.
Głosowanie Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.23. Zamknięcie posiedzenia.  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz  Samorządu  Osiedlowego  zamknęła  posiedzenie  dziękując  radnym  oraz  zaproszonym
gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

Protokołowała:
Natalia Janczak      Przewodnicząca

Komisji Prawa, Porządku Publicznego
     oraz Samorządu Osiedlowego

  Rady Miejskiej Kalisza

                 /-/
   Magdalena Spychalska

              Wiceprzewodniczący
        Komisji Budżetu i Finansów

                        Rady Miejskiej Kalisza

    /-/
   Tomasz Grochowski

*  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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