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D2016.01.01570 

 

P R O T O K Ó Ł   nr 22/2015 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego 

Rady Miejskiej Kalisza, które odbyło się w dniu 28.12.2015r. 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

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

 

PORZĄDEK  OBRAD
 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie ważności wyborów w kolejnych radach osiedli. 

4. Korespondencja. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

+ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki 

organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w 

Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

 

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

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Magdalena Spychalska, Przewodnicząca Komisji 

witając wszystkich radnych, naczelników oraz przybyłych gości. 

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o: 

-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki 

organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w 

Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej (pkt 4)  

Głosowanie nad nowym porządkiem obrad: wszyscy za 8/8 osób obecnych. 

 

 

Ad.3. Zatwierdzenie ważności wyborów w kolejnych radach osiedli. 



Przewodnicząca Magdalena Spychalska odczytała uchwałę nr 0012.3.136.2015 w 

sprawie stwierdzenia ważności wyborów w jednostkach pomocniczych Miasta 

Kalisza.  

Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej oznajmiła, iż 

przewodniczącym w radzie osiedla XXV-lecia został wybrany pan Artur Porada, 

natomiast przewodniczącym zarządu - pan Tomasz Głuszkowski. Obecnych przy 

wyborach było 58 osób. Nieprawidłowości brak. Dokumentacja do wglądu w 

Kancelarii Rady Miejskiej.  

Radny Zbigniew Włodarek zapytał czy wszystkie rady osiedla zostały już wybrane. 

Pani Katarzyna Wawrzyniak odpowiedziała, że 12 stycznia o godzinie 18.00 odbędą 

się wybory do rady osiedla Widok.  

Przewodnicząca Magdalena Spychalska poinformowała również, iż spotkanie Zespołu 

Statutowego odbędzie się 12 stycznia o godzinie 16.00. Naczelnik Katarzyna 

Wawrzyniak oznajmiła, że termin zostanie jeszcze zatwierdzony.  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem ważności 

wyborów. Wszyscy za: 9/9 osób obecnych.  

 

Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki 

organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w 

Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

 

Prezes Mariusz Wdowczyk oznajmił, że zmiana dotyczy jednej z kompetencji, która 

miała przejść w Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, chodzi o dystrybucję biletów. 

Prezes potwierdził, że pozostaje ona w spółce.  

Radny Stanisław Paraczyński zapytał o termin ważności karty 3+1.  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 8 osób za, 1 osoba wstrzymała się od 

głosowania/ 9 osób obecnych.  

 

Ad.5. Korespondencja. 
Brak.  

 

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Radny Sławomir Chrzanowski zapytał kiedy zamknięta zostanie sprawa związana z 

ulicą Łódzką.  

Pan Krzysztof Gałka oznajmił, że w tym roku muszą rozliczyć całą dotację, którą 

miasto uzyskało. Odbiór techniczny planują na koniec 15-20 stycznia. W tej chwili jest 

odbiór częściowy. Dodał, że odbiór całkowity w tym roku nie stanowi warunku.  

Radny Stanisław Paraczyński przypomniał o temacie uliczki przy szkole nr 13.  

Dyrektor Krzysztof Gałka oznajmił, że zajmą się sprawą na początku stycznia.  

Radny Edward Prus zasugerował by w przyszłości pomyśleć jak zachęcić ludzi by 

więcej osób przychodziło na wybory do rad osiedli.  

Przewodnicząca Magdalena Spychalska oznajmiła, iż z chwilą zakończenia wyborów 

do ostatniej jednostki, przystąpią do omawiania i opracowywania. Zachęciła również 

radnych do uczestnictwa w spotkaniach wyborczych jednostek pomocniczych miasta.  



Radny Stanisław Paraczyński wspomniał o aktywności członków Rady Osiedla 

Rypinek.  

 

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za 

dyskusję.   

 

 

       Przewodnicząca 

       Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

       oraz Samorządu Osiedlowego 

Rady Miejskiej Kalisza 

         /…/ 

       Magdalena Spychalska 

 


