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Protokół
III Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 20 grudnia 2018 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na dzisiejszej
Sesji Rady Miasta Kalisza:
– radnych,
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,
– dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta,
– komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego
Adama Bujnickiego.
Głos zabrał Roman Żarnecki, prezes Fundacji CHOPS w Kaliszu, przybliżając
obecnym działalność fundacji oraz ideę „zapakowania i podarowania dobra”, a także
dziękując radnym za ich pracę. Prezes zachęcił wszystkich do zapakowania swojego
dobra i wypuszczenia go na zewnątrz, natomiast podopieczni fundacji przekazali
radnym drobne upominki.
Przewodniczący podziękował za życzenia i prezenty, a następnie poprosił radnych
o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku „KWORUM”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przewodniczący otworzył III Sesję Rady Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy
w niej 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować
uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Tadeusza Skarżyńskiego.
Przewodniczący – aby Rada Miasta mogła dziś od początku pracować w pełnym
składzie, proponuję najpierw realizację punktu dotyczącego złożenia ślubowania przez
radną. Tym samym pozostałe punkty porządku obrad ulegną odpowiednio
przesunięciu.
II. Złożenie ślubowania przez radną.
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Zgodnie z postanowieniem Nr 401/I/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia
18 grudnia 2018 r. – stwierdza się wstąpienie w miejsce radnego pana Grzegorza
Daniela Kulawinka, którego mandat wygasł, kandydatki z tej samej listy pani Karoliny
Wiolety Sadowskiej.
Przewodniczący poprosił Karolinę Sadowską o złożenie ślubowania.
Przewodniczący odczytał rotę ślubowania – „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”,
natomiast Karolina Sadowska dodała – ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
III. Propozycje zmian porządku obrad.
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał przygotowane na III sesję, wraz
z porządkiem obrad, w którym jest 16 projektów uchwał.
Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne
projekty uchwał, w związku z tym przewodniczący zaproponował rozszerzenie
porządku obrad, wprowadzenie w punkcie VI numeracji rzymskiej – Podjęcie uchwał
w sprawie – dodatkowych punktów numeracji arabskiej:
17 – projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu
udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 – przekazanego radnym 13 grudnia,
18 – projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek,
świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych – przekazanego 13 grudnia,
19 – projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 – przekazanego 13 grudnia,
20 – zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi
pani █████████████* i pani █████████████* na Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu – przekazanego 18 grudnia,
21 – ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza –
przekazanego w dniu wczorajszym,
22 – ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza – przekazanego w dniu wczorajszym,
23 – ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta
Kalisza – przekazanego w dniu wczorajszym,
24 – ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej Rady Miasta Kalisza – przekazanego także w dniu wczorajszym.
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Ponadto w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz
autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
Przewodniczący poprosił zatem radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17
arabski, znajdujący się w punkcie VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 21 osób było za (21 radnych
obecnych, nieobecne podczas głosowania – Kamila Majewska i Magdalena Walczak).
Poprosił również o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się
w punkcie VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych – 21 osób było za
(21 radnych obecnych, nieobecne podczas głosowania – Kamila Majewska
i Magdalena Walczak).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się w punkcie
VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecne
podczas głosowania – Kamila Majewska i Magdalena Walczak).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski, znajdujący się w punkcie
VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani █████████████* i pani
█████████████* na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Kaliszu – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecne podczas
głosowania – Kamila Majewska i Magdalena Walczak).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 21 arabski, znajdujący się w punkcie
VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza – 21 osób było za (21 radnych obecnych,
nieobecne podczas głosowania – Kamila Majewska i Magdalena Walczak).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 22 arabski, znajdujący się w punkcie
VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza – 21 osób
było za (21 radnych obecnych, nieobecne podczas głosowania – Kamila Majewska
i Magdalena Walczak).
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Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 23 arabski, znajdujący się w punkcie
VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza – 21 osób było za (21 radnych
obecnych, nieobecne podczas głosowania – Kamila Majewska i Magdalena Walczak).
Poprosił także o rozszerzenie porządku obrad o punkt 24 arabski, znajdujący się
w punkcie VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza –
21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecne podczas głosowania – Kamila
Majewska i Magdalena Walczak).
Wobec braku innych propozycji bądź uwag do porządku obrad przewodniczący
stwierdził przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie VI
rzymskim dodatkowych punktów. Poprosił też o naniesienie zmian w materiałach
sesyjnych, w punkcie VI rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 16 arabskim punktów
od 17 do 24.
IV. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku uwag do protokołu z II Sesji, wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady
Miasta, przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu.
V. Sprawozdanie prezydenta z wykonania
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

uchwał rady

oraz działań

Sprawozdanie prezydenta Miasta z wykonania uchwał rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym radni otrzymali w wersji elektronicznej
w dniu wczorajszym.
Głos zabrał Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – proszę o zapoznanie się
i przyjęcie sprawozdania z prac Prezydenta Miasta Kalisza i jego zespołu w zakresie
wykonania uchwał podjętych podczas sesji, które odbyły się w październiku,
w listopadzie oraz ostatnia 3 grudnia. W pierwszej części tego sprawozdania
wykazaliśmy sprawozdanie z wykonania uchwał, natomiast w kolejnej części z prac
zespołów prezydenckich, czyli wydziałów i podległych jednostek, także bardzo proszę
o przyjęcie tego sprawozdania.
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza (str. 1-2).
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych przez radę gminy
radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Termin i miejsce
wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
określa przewodniczący rady w poleceniu wyjazdu służbowego. Zgodnie zaś
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu
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ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, czynności,
o których mowa powyżej w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje
wiceprzewodniczący wskazany przez radę.
Ze względu na oczywistą omyłkę, która wkradła się do projektu uchwały,
przewodniczący poprosił radnych o wprowadzenie poprawki – w § 1 wyraz:
„Skarzyńskiego” powinien uzyskać brzmienie: „Skarżyńskiego”.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecne podczas
głosowania – Kamila Majewska i Magdalena Walczak) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały wraz ze zmianą.
Ad. 2. zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza (str. 3-4).
Zgodnie ze Statutem Miasta Kalisza rada powołuje i odwołuje przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego komisji, natomiast kandydata na wiceprzewodniczącego
proponuje komisja.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza na
swym posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. na wiceprzewodniczącą komisji
desygnowała radną Kamilę Majewską.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecne podczas
głosowania – Kamila Majewska i Magdalena Walczak) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 3. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski (str. 5-6).
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, wspierając ideę samorządu
terytorialnego Rada Miejska Kalisza w lutym 1999 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu
Kalisza do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
W związku z wyborem Krystiana Kinastowskiego na Prezydenta Miasta Kalisza
i zmianami kadrowymi w Urzędzie Miasta Kalisza zaistniała konieczność zmiany
reprezentacji Miasta Kalisza w Stowarzyszeniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Środowiska
i Gospodarki Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecne podczas
głosowania – Kamila Majewska i Magdalena Walczak) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
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Ad. 4. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza (str. 7-8).
Zaproponowane przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zmiany w Statucie
Miasta Kalisza mają przede wszystkim zwiększyć kontrolę społeczną nad działaniami
Prezydenta Miasta Kalisza oraz zwiększyć udział społeczeństwa w procesie
podejmowania uchwał przez Radę Miasta Kalisza.
Dla projektodawcy istotnym jest, aby zwiększyć udział społeczeństwa w procesie
podejmowania decyzji przez organy Miasta Kalisza. Stąd zasadne jest włączenie do
grona podmiotów posiadających prawo zabrania głosu podczas sesji Rady Miasta –
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza, która wypracowała wniosek dotyczący
przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący poprosił Zbigniewa Włodarka, przewodniczącego Komisji Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego o odczytanie treści wniosku.
Zbigniew Włodarek, przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza odczytał wniosek, stanowiący załącznik
do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosił radny Eskan Darwich – projekt uchwały, nad którym
państwo radni będą obradować przewiduje, iż do porządku obrad dodaje się punkt
pod nazwą „Punkt obywatelski”. Punkt ten będzie przedostatnim punktem porządku
obrad. Punkt obywatelski daje możliwość przedstawicielom organizacji
pozarządowych i innych organizacji społecznych uczestnictwa w sesji Rady Miasta
z prawem do zabierania głosu. Projekt uchwały przewiduje, iż osoby, które chcą
zabierać głos, muszą zgłaszać pisemnie przewodniczącemu chęć zabierania głosu
wskazując temat wystąpienia nie później niż 3 dni przed terminem sesji. O prawie do
zabierania głosu decyduje przewodniczący. Podczas jednej sesji głos mogą zabierać
maksymalnie 3 osoby po 5 minut dla każdego. Po wystąpieniach przedstawicieli
organizacji pozarządowych nie prowadzi się dyskusji. Mając na uwadze rolę
stowarzyszeń pozarządowych i innych organizacji społecznych w sprawowaniu funkcji
nadzoru społecznego nad władzą wykonawczą i uchwałodawczą, stąd włączenie także
tychże organizacji do grona podmiotów posiadających prawo zabierania głosu
podczas sesji Rady Miasta jest moim zdaniem zasadne.
Radni najpierw jednomyślnie pozytywnie przegłosowali wniosek Komisji Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza – 22 osoby
były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas głosowania – Kamila Majewska).
Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz
z wnioskiem – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas głosowania
– Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz
z wnioskiem.
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Ad. 5. nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza – Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (str. 9-15).
Nadanie nowego statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka związane
jest z poszerzeniem działalności Instytucji poprzez utworzenie filii wraz z oddziałem
pn. „Izba Pamięci Szczypiorna”.
Realizując zapisy wynikające z ustawy o bibliotekach, Rada Miasta Kalisza uchwałą
z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji
kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do
publicznej wiadomości, zawiadomiła społeczność lokalną o planach związanych ze
zmianą sieci bibliotecznej.
Do powyższego odniosły się dwie organizacje: Związek Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Wielkopolski oraz Stowarzyszenie „Szczypiorniak”.
W uzgodnieniu z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka,
organizacje te zostały zawiadomione, że po utworzeniu Filii Nr 6 nadal będą mogły
korzystać z obiektu na zasadach wcześniej uzgodnionych i potwierdzonych
stosownymi dokumentami.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Głos zabrał radny Radosław Kołaciński – za chwilę będziemy głosowali statut filii
biblioteki im. Adama Mickiewicza, filii Nr 6, a przepraszam, Asnyka w Szczypiornie.
Nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, jaka jest historia powstania tego obiektu,
konkretnie biblioteki. Otóż jakiś czas temu pewna osoba chciała realizować hobby
w tym obiekcie i pierwotnie miały tam powstać pokoje gościnne, jednak presja
mieszkańców osiedla Szczypiorna w ilości ponad 300 złożonych podpisów
spowodowała, że zmieniono zdanie i teraz tam ma powstać biblioteka, filia biblioteki.
W związku z tym ja mam kilka pytań w tym zakresie – po pierwsze, jakie były
pierwotnie planowane koszty przebudowy tego obiektu, a jaki jest finał inwestycyjny,
czyli tak naprawdę ile nas rozbudowa tego obiektu kosztowała? Druga sprawa, jakie
będą koszty eksploatacyjne tego obiektu, koszty energii elektrycznej, koszty gazu,
koszty ubezpieczenia, koszty przeglądów technicznych i wszystkie związane
z eksploatacją? Kolejna rzecz, wiemy już, że tam będą potrzebne 2 etaty do
właściwego funkcjonowania tego obiektu. Proszę mi powiedzieć, jakie będą koszty
pracodawcy w tym zakresie z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od
stycznia przyszłego roku, kiedy zostaną rozpisane konkursy na te stanowiska, jeżeli nie
ma konkursów to też proszę wskazać, kiedy będzie nabór na te 2 stanowiska i na jakich
zasadach ten nabór będzie? Również szanowni państwo, w uzasadnieniu, co pan
przewodniczący przytaczał chwilę temu jest mowa o dwóch stowarzyszeniach, które na
zasadach uzgodnionych z dyrektorem biblioteki mają realizować tam swoje zadania,
bo pierwotnie też tam były. Ja się z tym zgadzam, ale proszę mi wskazać, czy te
2 stowarzyszenia będą partycypowały w kosztach utrzymania tego obiektu, jeżeli nie to
dlaczego, jeżeli tak to na jakich zasadach? Bardzo proszę odpowiedzieć na te pytania,
ponieważ to mi pozwoli w sumieniu głosować nad tą uchwałą.
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Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki –
odpowiem na, na pierwsze pytanie nie odpowiem, bo to jest pytanie do wydziału
inwestycji, rozwoju i inwestycji, natomiast postaram się odpowiedzieć na te kolejne
pytania. Kiedy były właśnie już plany, że będzie tam filia biblioteki poprosiłam pana
dyrektora Adama Borowiaka o to, aby tak szacunkowo określił, jakie będą koszty
utrzymania tego obiektu i to jest rzędu ok. 120 tys. zł rocznie, w tym również są etaty 2,
o których pan radny tutaj wspomniał. Jeśli chodzi o, w ogóle ten statut, jeżeli
przegłosujecie państwo dzisiaj, umożliwi przekazanie obiektu dla biblioteki, ponieważ
tak naprawdę jeszcze on jest pod tutaj kuratelą MZBM-u, w związku z tym statut
umożliwi na to, żeby biblioteka przejęła to. Oczywiście są tu jeszcze procedury inne,
utrzymanie tego obiektu właśnie w gestii biblioteki będzie właśnie wtedy, tak jak
mówię, jeżeli będzie to przegłosowana uchwała, projekt uchwały. Natomiast jeśli
chodzi o stowarzyszenia to jest kwestia umowy między już wtedy biblioteką
a stowarzyszeniami, także trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, czy faktycznie te
stowarzyszenia będą partycypowały w kosztach utrzymania biblioteki… To znaczy to
już w gestii pana dyrektora, oczywiście na pewno będą jakieś tutaj konsultacje,
pytania, jeżeli pan radny twierdzi, że mamy coś zasugerować to oczywiście mogę się
zapytać, ale to już jest kwestia umowy między, czy to będzie użyczenia umowa czy po
prostu najmu. Myślę, że to będzie kwestia, naprawdę trudno mi jest powiedzieć tak
naprawdę, bo to jest już w gestii pana dyrektora biblioteki. A jeśli chodzi o pierwsze
pytanie to tak jak mówię, ja nie potrafię odpowiedzieć.
Dagmara Pokorska, naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji – ja za chwilę
dostanę całkowity koszt, bo w tej chwili jest to rozliczane, mamy, jeżeli chodzi
o budynek, jesteśmy w trakcie procedury odbiorowej. Zostało nam jeszcze wyposażenie
obiektu, to tu mogę powiedzieć, że chcieliśmy zabezpieczyć 130 tys. zł na to, aby, to są
meble, sprzęt komputerowy, całe takie wyposażenie, bo są to puste pomieszczenia w tej
chwili, żeby mogła biblioteka funkcjonować, są tam elementy też takie przygotowane
do takich ekspozycji wystawienniczych, bo będzie to, część będzie przeznaczona pod
bibliotekę, czytelnię, a część tych pomieszczeń będzie przeznaczona pod taką
ekspozycję. Co do kosztów całkowitych to za chwilę będę miała informacje to za
chwilę podam… Tak, tak, to mi tu sprawdzają w wydziale, znaczy tam były zmiany,
przesunięcia, ale to za chwilę będę miała to podam.
Barbara Oliwiecka – w uzasadnieniu do uchwały jest mowa, że 2 stowarzyszenia będą
mogły korzystać z obiektu na zasadach wcześniej uzgodnionych i potwierdzonych
stosownymi dokumentami, ja rozumiem, że dzisiaj nie ma pana dyrektora biblioteki,
żebyśmy się mogli dopytać, jakie to są zasady, ale mi chodzi o to, że absolutnie jestem
za tym, żeby stowarzyszenia korzystały z bibliotek miejskich, bo to są dla nas,
mieszkańców te obiekty, natomiast chciałam tylko zwrócić uwagę, żeby określić zasady
dla wszystkich stowarzyszeń i takie same zasady, bo obiekt nie może służyć
2 stowarzyszeniom, tylko chciałam się upewnić, jakie będą zasady dla innych
stowarzyszeń, skoro 2 stowarzyszenia są tutaj wymienione i rozumiem, że w jakiś
sposób będą mieć te zasady preferencyjne.
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Przewodniczący – ja rozumiem, że pewno te stowarzyszenia się jako pierwsze zgłosiły
i dlatego tutaj są.
Artur Kijewski – to jest rzecz jak najbardziej logiczna, że będą mogły również inne
stowarzyszenia, natomiast jest to powiązane, ta biblioteka z Izbą Pamięci Szczypiorna
i tam są 2 stowarzyszenia, które wcześniej tam się udzielały, także tak jak powiedział
pan przewodniczący słusznie to są 2 pierwsze stowarzyszenia i jakby zasadność tego,
że oni się pierwsi zgłosili, to jest całkowita logika, tak?, mamy tam Szczypiorniak,
mamy izbę poświęconą Legionom, Piłsudczycy, trudno, żeby np. tam jako związani
z tym od razu pierwsi się zgłosili ludzie związani z czym innym, to jest logiczne.
Natomiast druga sprawa, która dotyczy tej biblioteki, ja chciałbym przekonać też pana
radnego Kołacińskiego o zasadności, rzadko się zdarzało, żebyśmy kiedyś rozmawiali
wcześniej o jakichś tam kosztach filii, bo to jest logiczne, że muszą być etaty
pracownicze, które są związane z biblioteką, także trzeba wynagrodzenia płacić
bibliotekarzom, którzy zarabiają powiedzmy sobie szczerze, słabo i też logiczna rzecz,
że Szczypiorno, jak i te pozostałe dzielnice, przepraszam za użyte tu słownictwo,
peryferyjne, nie mogą narzekać na jakby nadmiar instytucji kulturalnych, także jak
najbardziej zasadne jest to miejsce, które podejrzewam nie tylko będzie służyło jako
biblioteka, ale również pewnie innym stowarzyszeniom, czy nawet mieszkańcom
Szczypiorna, żeby tam się spotkać, ponieważ tak jak przedstawił nam to dyrektor są
2 osobne wejścia, nie będzie kolidowało np. spotkanie stowarzyszenia, nie wiem,
popołudniowe czy wieczorne z pracą biblioteki, ponieważ będzie osobne wejście,
biblioteka będzie zamknięta. Natomiast jeżeli mamy w zapisie, że całością zarządza
dyrektor biblioteki to nam gwarantuje, że będzie tam przestrzegany odpowiedni
regulamin i dyrektor będzie sprawował nadzór nad wszelkimi stowarzyszeniami tam
działającymi. Ja bym się tego w ogóle nie bał, to nawet się trzeba cieszyć, że ludzie są,
którzy chcą tam działać. Natomiast oczywiście co do korzystania z pomieszczeń, czy
jakieś opłaty za energię to szanowna pani radna i szanowny panie radny, wiele
stowarzyszeń w Kaliszu często właśnie korzysta z takiej pomocy instytucji miejskich
i bardzo sobie tą taką współpracę chwalą. Czy będzie to już kwestia, jaka to będzie,
rozliczenia, czy to będzie np. w jakiejś formie, nie wiem, działania na rzecz tutaj, nie
wiem, sprzątania, czy innych rzeczy to już kwestia jest umowna, tutaj jakby nie
możemy bez obecności dyrektora wymóc tego, żeby nam podał katalog, jak, w jaki
sposób będzie to wszystko się odbywało. Ja uważam, że po prostu rzeczą pożyteczną
jest to, że będzie tam filia biblioteki, bo jest to jedna z najdalej wysuniętych od
centrum dzielnic miasta Kalisza i tym ludziom rzeczywiście takie coś, gdzie różne
funkcje mogą się odbywać, kulturalne, społeczne, czy inne się należy.
Radosław Kołaciński – ja nie mam problemu z tym, że tam jest biblioteka, tylko trzeba
się zastanowić, dlaczego ta biblioteka tam powstała, bo pierwotnie nie było w ogóle
pomysłu na to, żeby w Szczypiornie powstała biblioteka. Był pomysł na to, żeby
rozbudować Izbę Pamięci w Szczypiornie, nie będę wymieniał nazwisk osoby, która to
mówiła, ale jest to gospodarz, tak się nazwał, Szczypiorna, bardzo dobrą robotę robi,
zajmuje się tymi rzeczami, ja tego nie kwestionuję i pod presją społeczną zostało
zmienione zdanie. Ja składałem w poprzedniej kadencji interpelacje mówiące o tym, że
również uczniowie tej szkoły, również szkoła mogłaby zarządzać tą biblioteką,
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ponieważ szkoła jest mała i brakuje sal lekcyjnych, nie można np. prowadzić religii,
nie można prowadzić PDŻ-u, bo dyrektor mówi, że jest za mało sal i nie ma intymności
dla uczniów. Natomiast nie byłoby wtedy potrzebnych 2 etatów, byłyby mniejsze
koszty, odległość pomiędzy szkołą a biblioteką jest 100 m, był również pomysł na to,
żeby to dzieciaki ze szkoły roznosiły książki po mieszkańcach Szczypiorna, to gdzieś
jakby upadło. Ja nie mam problemu z tym, że to jest peryferyjne osiedle, że tam jest
potrzebne miejsce kultury, żeby się ludzie mogli spotykać, bo do tej pory nie mieli.
Tylko tak naprawdę zobaczmy historycznie w czym jest rzecz.
Dagmara Pokorska – w uzupełnieniu poprzedniej wypowiedzi to teraz tak, koszty
całkowite inwestycji obejmujące roboty budowlane, wykonanie dokumentacji
projektowej, nadzory, to jest koszt 796.609,05 zł. W 2018 r. w budżecie było
zabezpieczonych 870 tys. zł, dokumentacja projektowa była realizowana w 2017 r.,
obecnie zostało nam ok. 80 tys. zł na tym zadaniu i tak jak wcześniej powiedziałam,
aby móc wyposażyć tutaj bibliotekę w niezbędny sprzęt do funkcjonowania, na
podstawie dokumentacji projektowej mamy tutaj, chcemy zabezpieczyć kwotę
130 tys. zł, aby dopełnić już całości zadania… To znaczy tam było tak, że było to, jeżeli
dobrze pamiętam, bo to był tam 2016, 2017 r., była kwota w WPF-ie była, część było
zabezpieczonych środków w 2016 r., część była w 2017 r., mogę jeszcze poprosić, żeby
tutaj do historii tam poprzedniego budżetu po prostu wejść.
Artur Kijewski, ad vocem – jakby tutaj odpowiadając panu radnemu, oczywiście, że
sprawa samej Izby Pamięci Szczypiorniaka i z tym związanych tam okoliczności była
dyskusyjna, zaczęła się na ten temat debata, jak pan radny dobrze pamięta, byliśmy na
takim spotkaniu z mieszkańcami osiedla i były rzeczywiście głosy różne na ten temat,
część chciała tam chodnik, część chciała tam bibliotekę, także trzeba uwzględnić, że
mieszkańcy różne głosy tam swoje deklarowali, także poparcie było również co do
biblioteki, jak pan pamięta, tam zdecydowanie na ten temat się wypowiadano. Co do
szkoły to ogólnie wie pan, właśnie tworzenie szkoły po kawałku to nie jest tam ten
problem, problem tej szkoły jest znacznie większy, tam jest kwestia rozbudowy tej
szkoły i zbudowania porządnej sali gimnastycznej, o co będę w swoim czasie do pana
prezydenta wnioskował. Także jeśli chodzi o sprawę zajęć bibliotecznych to jak pan
pewnie sobie zdaje sprawę, biblioteka prowadzi tzw. lekcje biblioteczne, które mogą
się odbywać, przychodzą uczniowie i jeżeli mówimy też o jakichś dodatkowych
rzeczach to jeżeli pan sobie zdaje sprawę jak nauczyciele są wynagradzani to każda
sprawa nadgodziny związana jest też również z płaceniem za godzinę dodatkową pracy
nauczyciela. Także myślę, że tutaj spokojnie biblioteka na pewno będzie naturalną
rzeczą, że nawiąże współpracę ze szkołą w Szczypiornie i myślę, że jeśli będzie
potrzeba, żeby uczniowie współdziałali i przekazywali różne, przynosili nawet książki
mieszkańcom osiedla, jak najbardziej będzie się to działo, bo podobne rzeczy mają
miejsce, są jakieś, nie wiem, tam kółka młodych bibliotekarzy współpracujących
z naszą biblioteką publiczną, także z tym nie będzie żadnego problemu. Na dzień
dzisiejszy Izba Pamięci i biblioteka, która jest zaplanowana i będzie oddana do użytku,
stworzy takie swoiste centrum kultury na terenie osiedla Szczypiorno.
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Tadeusz Skarżyński – co do kwestii związanych spornych, jeżeli chodzi o budowę
biblioteki, czy przebudowę biblioteki w Szczypiornie i sens działania tam Izby Pamięci
Szczypiorna, szczypiorniaka to nie będę się wypowiadał, bo bardziej przypomina to
tutaj takie boksowanie się dwóch różnych idei, natomiast chciałbym się odnieść do
pomysłu, żeby biblioteka szkolna była poza szkołą. Ja wiem, że większość z państwa
radnych dawno już opuściła mury szkolne, ale nie wyobrażamy sobie, jeżeli tak
naprawdę podejdziemy do tego z głową, że np. nauczyciel w trakcie lekcji wysyła
dziecko po słownik 100 m od szkoły zimą np. do innego budynku. Według mnie jest to
dziwny pomysł.
Radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 18 osób było za, 4 wstrzymały się
od głosu (22 radnych obecnych, nieobecna podczas głosowania – Kamila Majewska) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 6. nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza (str. 16-18).
Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy drodze łączącej
ul. Częstochowską z ul. Augustyna Kordeckiego, która powstała w wyniku realizacji
podziałów nieruchomości dokonywanych zgodnie z „Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską,
Budowlanych, Polną i planowaną tzw. Trasą Bursztynową”.
Propozycję nadania imienia prof. Władysława Rusińskiego wybranej ulicy, placu lub
skweru złożył Oddział Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w 2010 r.
oraz rekomendował w 2011 r. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Proponowaną nazwę oraz projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 7. opinii o lokalizacji kasyna gry (str. 19-20).
Uruchomienie kasyna gry wymaga uzyskania koncesji. Zgodnie z ustawą o grach
hazardowych koncesję na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw
finansów publicznych. Koncesja wydawana jest na 6 lat. Wniosek o udzielenie
koncesji składany przez podmiot zainteresowany prowadzeniem takiej działalności
musi m.in. zawierać pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry.
Obecnie wniosek złożyła firma Finkorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie
w budynku przy ul. Fabrycznej 1B spółka prowadzi kasyno gry, koncesja na jego
prowadzenie wygasa z dniem 6 maja 2019 r. Spółka ponownie zamierza ubiegać się
o uzyskanie koncesji na prowadzenie kasyna gry.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 15 osób było za, 7 wstrzymało się od głosu (22 radnych obecnych,
nieobecna podczas głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 8. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta
Kalisza (str. 21-25).
Na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po
zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu
i samorządu aptekarskiego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Okręgowa Rada Aptekarska, a także
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta
Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Kamila Majewska i Zbigniew Włodarek) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 9. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania
w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(str. 26-28).
Stosownie do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu
przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Rada
Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość
środków funduszu przeznaczoną na te zadania.
W związku z niewykorzystaniem w pełni środków na zadaniu dofinansowanie usług
tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz na zadaniu finansowanie
kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
istnieje możliwość przesunięcia środków finansowych na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej (str. 29-30).
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Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP wojewoda zleca podmiotom
leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowych komisji lekarskich badań
specjalistycznych, w tym badań psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
Wojewoda Wielkopolski corocznie występuje z inicjatywą upoważnienia Prezydenta
Miasta Kalisza do zawierania i podpisywania umów z podmiotami leczniczymi na
przeprowadzenie badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu, a to wymaga podpisania
odpowiedniego porozumienia.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zawarcie takiego porozumienia
wymaga podjęcia uchwały rady powiatu.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego oraz Komisja Budżetu
i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 11. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego od osób fizycznych (str. 31-32).
Zmiana uchwały związana jest z nadaniem nazw drogom, na obszarze działania
inkasentów odpowiedzialnych za pobór podatku rolnego oraz zobowiązania
podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób
fizycznych, które nie są uwzględnione w zmienianej uchwale.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta
Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 12. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
(str. 33-35).
W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych.
Niniejszą uchwałą ustala się wysokość stawek dla Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.:
- na remonty pustostanów,
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- na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych,
a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu, znajdujących się w mieszkaniowym
zasobie gminy.
Dotacja w całości przeznaczona zostanie na dopłatę do lokali socjalnych znajdujących
się w mieszkaniowym zasobie gminy, gdzie zapotrzebowanie przekracza możliwości
finansowe MZBM, w celu zapewnienia niezbędnych środków na utrzymanie lokali.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 13. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (str. 36-80).
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2018 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, Sekretarza Miasta,
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Dziennego Domu
Pomocy Społecznej, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”,
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektora
ds. Technicznych Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu są zawarte
w uzasadnieniu projektu uchwały.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu wczorajszym.
Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką, skarbnika Miasta Kalisza o zabranie głosu
w tej sprawie.
Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza przedstawiła wnioski ujęte w autopoprawce do
projektu uchwały, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący – pani skarbnik, 16 minut 06 sekund… ale gdybym tu nie pracował
tyle lat to bym pewno martwił się tym, co tu robimy, natomiast tak to jest na koniec
roku, że pewne pieniądze muszą być przesuwane, ale także z tego widzę, że przetargi
jednak są coraz wyższe i to grozi nam w najbliższej przyszłości chyba zwiększeniem
środków na każde zadanie.
Dariusz Grodziński – chcieliśmy powiedzieć tylko o jednej rzeczy, abstrahując teraz od
grudniowego czyszczenia paragrafów na mniej lub bardziej zasadne zadania, to
wczoraj na komisji rozwoju mieliśmy przedstawioną listę zadań niezrealizowanych,
takich, które przechodzą na środki niewygasające i takich, które przechodzą na środki
wolne. Ona zawierała kilkanaście stron pozycji po stronie i drogowej i po stronie WRI
i to jest zatrważające, jaki poziom niewykonań po tym roku w mieście zostaje.
Chciałem też powiedzieć, że dla nas nie do przyjęcia i wręcz skandaliczną sytuacją jest
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to w jaki sposób potraktowano bardzo ważne inwestycje drogowe, też bardzo drobne
inwestycje drogowe z punktu widzenia miasta – Sarnia, Zajęcza, Lisia i fragment,
malutki fragment ul. Głogowskiej, rzeczy, które zostały wpisane z odpowiednim
wyprzedzeniem do budżetu, a z jakiegoś powodu, zaniechania, zaniedbania, lub nawet
podejrzewamy, złej woli, nie zostały one zrealizowane. I to rzeczywiście dotyczy jakby
przeszłości, ale chcemy też powiedzieć bardzo wyraźnie, że pan prezydent obecny,
Kinastowski przedłożył autopoprawkę do projektu budżetu na 2019 r., w której wycina
też te drobne zadania, na które czekają mieszkańcy Kalisza w postaci Sarniej,
Zajęczej, Lisiej i małego fragmentu ul. Głogowskiej i to nie jest może przedmiotem
teraz debaty, ale już to zaznaczamy, że tak jest i ta sytuacja jest dla nas skandaliczna
i niedopuszczalna.
Przewodniczący – ja myślę tak, państwo, że będziemy pracować w tej sali i nie tylko
w tej sali, a w sali w Villi Calisia i będziemy się nad tym pokłaniać, żeby jak najwięcej
zadań było zrealizowanych, natomiast też wiem, jak się tworzy budżet. Budżet był
utworzony, jeżeli chcemy pewne zadania wprowadzić, żeby były realizowane od
początku to te pieniądze musiały chwilowo być znalezione, ale już jak sam pan radny
powiedział, że mamy wiele niezrealizowanych zadań, to jest na pewno niepokojące, ale
to teraz za naszej kadencji będzie więcej w związku z tym realizowane. To mój głos
powiedzmy w tej dyskusji.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Najpierw pozytywnie przegłosowano autopoprawkę do projektu uchwały – 14 osób
było za, 8 wstrzymało się od głosu (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska).
Następnie radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały wraz z autopoprawką –
14 osób było za, 8 wstrzymało się od głosu (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz
z autopoprawką.
Ad. 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20182036 (str. 81-109).
Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku Nr 1 oraz
zmian w załączniku Nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które
wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz Sekretarza
Miasta.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu wczorajszym.
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Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką, skarbnika Miasta Kalisza o zabranie głosu
w tej sprawie.
Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza rozpoczęła przedstawianie wniosków
wchodzących do autopoprawki do projektu uchwały, jednak o zabranie głosu poprosił
radny Radosław Kołaciński, chcąc zgłosić wniosek formalny – ja mam taką
propozycję, dość głęboko była dokonana analiza na wszystkich komisjach tych
dokumentów, które pani skarbnik czyta i zwracam się do państwa radnych z wnioskiem
formalnym, abyśmy przegłosowali, żeby pani skarbnik nie musiała czytać tego
wszystkiego, tylko żebyśmy przeszli do głosowania. Bardzo proszę, panie
przewodniczący, poddać pod głosowanie taki wniosek.
W związku z powyższym radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali wniosek
radnego Radosława Kołacińskiego o przejście do głosowania – 19 głosów za
(19 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Sławomir Chrzanowski,
Elżbieta Dębska, Artur Kijewski i Kamila Majewska) – wniosek przeszedł.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej;
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, najpierw pozytywnie przegłosowano autopoprawkę do
projektu uchwały – 13 osób było za, 7 wstrzymało się od głosu (20 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Sławomir Chrzanowski, Artur Kijewski i Kamila
Majewska).
Następnie radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały wraz z autopoprawką –
13 osób było za, 7 wstrzymało się od głosu (20 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Sławomir Chrzanowski, Artur Kijewski i Kamila Majewska) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
O zabranie głosu poprosił radny Radosław Kołaciński – nie wychodziłem w tym
punkcie, kiedy mój kolega Darek Grodziński mówił o tych procesach, o tych
inwestycjach i o tych setkach wierszy w Excelu, natomiast tak pan prezydent spogląda
na mnie i powiem tak – liczę na pana, panie prezydencie, ponieważ to, co pan też
przewodniczący powiedział na temat ilości wykonywanych inwestycji to jest możliwe,
tylko trzeba przemodelować proces inwestycyjny, szczególnie w Zarządzie Dróg
Miejskich i Komunikacji. To, o czym mówiliśmy na 2 komisje temu, na komisji rozwoju
w zakresie budowy dróg osiedlowych będzie bardzo dobrym sprawdzianem do tego,
aby potwierdzić nasze przypuszczenia. Nasz klub jest jakby do dyspozycji, jeżeli by
była potrzeba włączyć się do jakiegoś zespołu, który mógłby podpowiedzieć, jak proces
inwestycyjny mógłby wyglądać, to znaczy tak, by przetargi były rozstrzygane
z początkiem roku, a nie na koniec roku, jesteśmy do dyspozycji.
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Krystian Kinastowski – panie radny, jak pan słyszy, to inwestycje działają także, ale ja
mam jeszcze jedną tu sugestię, jeżeli chodzi, bo to jest to, że ten stopień często
niewykonania tych zadań jest taki, wynika również z tego, że w budżecie znajdują się
często zadania, które po pierwsze są niedoszacowane, również ze względu na to, że
takie są wnioski radnych, często zaniżane i my mamy później na koniec duży problem,
ponieważ nie jesteśmy w stanie pewnych przetargów rozstrzygnąć, trzeba dokładać
pieniędzy, tych pieniędzy też nie ma, dlatego bardzo często dlatego tak się dzieje.
I tutaj moja prośba do radnych na komisjach, żebyście jeżeli składacie wnioski, żeby
one były po pierwsze dobrze oszacowane jeżeli chodzi o kwotę zadania i też, żeby to
nie było na zasadzie takiej, że po prostu wkładamy do budżetu wszystko, a później
będziemy się zastanawiać jak to zrobić. I to jest moja taka sugestia jeszcze przed tą
ostatnią sesją, kiedy będziemy pewne jeszcze tutaj zmiany mogli wprowadzać, żeby
tego nie było za dużo, bo to będzie skutkowało tym, że taką sytuację podobną możemy
mieć za rok, dlatego bardzo radnych proszę o rozwagę przed jeszcze tą ostatnią sesją.
Ad. 15. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania
skargi pana █████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza
(str. 110-111).
Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą
o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana █████████████* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Kalisza.
Ze względu na oczywistą omyłkę, która wkradła się do projektu uchwały,
przewodniczący poprosił radnych o wprowadzenie poprawki w podstawie prawnej,
zapis dotyczący Statutu Miasta Kalisza powinien uzyskać brzmienie: „§ 66 ust. 2
uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967
ze zm.).”
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz
ze zmianą.
Ad. 16. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
(str. 112-113).
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może
powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot
działania oraz skład osobowy.
Radna Kamila Majewska zrezygnowała z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kalisza, wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Głos zabrał radny Radosław Kołaciński – jako przewodniczący tej komisji chciałem
dzisiaj publicznie przekonywać radną Kamilę, żeby nie rezygnowała z pracy w tej
komisji, niestety jej nie ma, ale przypomnę, że ustawa nakłada obowiązek, aby
przedstawiciel każdego klubu był w Komisji Rewizyjnej, podobnie w Komisji Skarg
i Wniosków, natomiast w tym momencie Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie
będzie miał swojego przedstawiciela. Pani radna Karolina Pawliczak nie może z racji
tego, że pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady, dlatego patrzę na kolegę bardzo
doświadczonego samorządowca, byłego prezydenta Miasta, Zbigniewa Włodarka, aby
w miejsce Kamili zapisał się do tej komisji. Ta komisja teraz, jak Kamila zrezygnuje,
będzie 4-osobowa, tak to będzie 5-osobowa. 28-go zostanie przedłożony plan pracy tej
komisji, na I półrocze mamy 14 kontroli tylko zaplanowanych, a myślę, że dynamika
będzie większa w tym zakresie, także proszę państwa radnych o zapisywanie się do tej
komisji.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 17. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji
zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w ustawie o pomocy
społecznej. Gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Zgodnie zaś z art. 8 ust. 2 rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty
kryterium dochodowego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie go
przegłosowano – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Kamila Majewska, Marcin Małecki i Barbara Oliwiecka) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 18. określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na
zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych.
Szczególną

formą pomocy dla rodzin o najniższych dochodach jest dożywianie,
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w tym zakup posiłków, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Podjęcie proponowanej uchwały pozwoli objąć wymienioną formą pomocy osoby,
a w szczególności uczące się dzieci, nawet z tych środowisk, których dochód
przekracza kryterium dochodowe, wynikające z ustawy o pomocy społecznej i ustalić
zwrot wydatków w tym zakresie.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Kamila Majewska, Marcin Małecki i Barbara Oliwiecka) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 19. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia
szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie
Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia
dzieci i młodzieży. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji
programów osłonowych o zasięgu gminnym. W przypadku podjęcia przez gminę
programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach można objąć dziecko lub ucznia pomocą
w formie posiłku bez konieczności ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego
wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej.
Pomoc taka udzielana jest na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola, który
informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku, jeśli dziecko lub uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Kamila Majewska i Barbara Oliwiecka) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 20. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania
skargi pani █████████████* i pani █████████████* na Dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pani █████████████*
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i pani █████████████* na działalność Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego w Kaliszu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 21. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta
Kalisza.
Kolejne projekty uchwał dotyczyły będą objęcia stanowiska Wiceprezydenta Miasta
Kalisza przez radnego Grzegorz Kulawinka.
O zabranie głosu poprosiła radna Karolina Sadowska – chciałabym zgłosić chęć pracy
w Komisji Budżetu i Finansów Miasta Kalisza, także niniejszym zgłaszam swoją
kandydaturę.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały wraz ze zmianą, pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za, 1 wstrzymała się od głosu (22 radnych obecnych,
nieobecna podczas głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 22. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
Głos zabrała radna Karolina Sadowska – niniejszym również chciałabym zgłosić swoją
kandydaturę i wyrazić chęć pracy w wymienionej komisji.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały wraz ze zmianą,
jednomyślnie pozytywnie go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych
obecnych, nieobecna podczas głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 23. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta
Kalisza.
Głos zabrała radna Karolina Sadowska – niniejszym po raz ostatni w dniu dzisiejszym
chciałabym prosić państwa i wyrazić chęć pracy w Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały wraz ze zmianą,
jednomyślnie pozytywnie go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych
obecnych, nieobecna podczas głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
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Ad. 24. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas
głosowania – Kamila Majewska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
Z informacją zapoznała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu
i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, przewodniczący stwierdził przyjęcie do wiadomości
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
VIII. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Do Urzędu Miasta Kalisza w dniu 16 października 2018 r. wpłynęło pismo
Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z informacją dotyczącą potrzeb Sądu
Rejonowego w Kaliszu w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy
społecznie użytecznej na rok 2019 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r.
Równocześnie Prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu prosi o wskazanie podmiotów
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne, w ramach kary ograniczenia wolności oraz
pracy społecznie użytecznej, orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
Prezydent Miasta Kalisza na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia wyznaczył
podmioty wskazane w przekazanym radnym zarządzeniu.
Wobec braku wątpliwości, przewodniczący stwierdził przyjęcie informacji bez uwag.
IX. Odpowiedzi na interpelacje.
Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy
złożyli interpelacje i zapytania na piśmie otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie
w terminie zgodnym ze statutem Kalisza.
X. Interpelacje.
O zabranie głosu poprosił radny Radosław Kołaciński – ja mam 2 kwestie. Pierwsza
dotyczy terenów PKP i innych spółek Skarbu Państwa, czy samego Skarbu Państwa,
które są na terenie miasta Kalisza. Może nie będę czytał tej interpelacji, ale chodzi
o to, żeby już teraz, jeżeli są planowane jakieś inwestycje na tych terenach, zwracać
się do tych spółek z informacją, była też mowa o tym na komisji rozwoju, żeby te
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spółki, te firmy jakby nieodpłatnie, a nie za jakąś dzierżawę, jak była mowa o kładce
przy moście kolejowym, żeby ta opłata była jak najniższa. Chodzi mi tu generalnie też
o wiadukt na ul. Spółdzielczej, wiemy, że to jest newralgiczny punkt osiedla
Zagorzynek, szczególnie w godzinach, ok. godziny 8-mej rano i ok. godziny 14-tej,
w przypadku kiedy 2 szlabany by były zamknięte i wydarzyłoby się, nie wiem, pożar to
służby nie mają jak dojechać na to osiedle, w związku z tym to poszerzenie tego
wiaduktu jest jakby, nie mówię teraz, ale w przyszłości bardzo istotne, ale generalnie
chodzi o nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Kalisza. A druga
interpelacja to jest kwestia związana z ewentualnymi podwyżkami opłaty za śmieci.
Wiemy, że miasto Kalisz ma podpisane umowy do półrocza tego roku, mieszkańcy
płacą określone stawki, ale z informacji, które posiadam, wiem, że wzrosła bardzo
dużo stawka na bramce w Orlim Stawie i to pewnie będzie skutkowało wzrostem opłaty
za śmieci w przyszłym półroczu, teraz jest etap przygotowania procedury przetargowej
w tym zakresie, podziału Kalisza na strefy dla poszczególnych przedsiębiorstw i też
mam takie zapytanie, czy miasto wie, o ile ta stawka wzrosła na bramce w Orlim
Stawie i jak to ewentualnie może się przełożyć na koszty dla zwykłego kaliszanina.
Artur Kijewski – moja interpelacja dotyczy składowiska niebezpiecznych odpadów na
terenie Szczypiorna, konkretnie nieruchomość przy ul. Wrocławskiej 164a, z tego co
wcześniej już działo się wiemy jak jest według szacunków Inspektoratu Ochrony
Środowiska mamy tam ok. 3 tys. t odpadów, czas tutaj jakby jest niekorzystnym
czynnikiem, który powoduje, że te zbiorniki z odpadami, do końca nie wiadomo jakimi,
mogą ulegać powolnemu uszkodzeniu, może nastąpić wyciek, przewidywany koszt
usunięcia odpadów to ok. 10 mln zł. Jeśli chodzi o działania, które były wcześniej
podjęte to miasto musiało podjąć działania na rzecz pozyskania prawa własności do
przedmiotowej nieruchomości, stosowna uchwała Rady Miasta była uchwalona
27 lipca i to otworzyło dopiero możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne,
w związku z tym mam do pana prezydenta następujące zapytanie, jakie działania na
rzecz pozyskania wspomnianych środków zewnętrznych podjęło miasto Kalisz do tej
pory po nabyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku
i następnie prawa własności omawianej nieruchomości. Jednocześnie apeluję do pana
prezydenta o taką szczególną uwagę i priorytetowe potraktowanie tej sprawy,
ponieważ ten czas, jak mówiłem, wspomniałem wcześniej, wpływa niekorzystnie na
stan składowiska, a jakby ewentualne uszkodzenia i to, co mogłoby się wydarzyć
później, jest trudne do oszacowania, może to rzeczywiście zagrażać zarówno jak
i mieszkańcom, tak i samej tutaj okolicy.
Dariusz Grodziński – składam interpelację w sprawie rządowego programu
termomodernizacji. 13 grudnia 2018 r. podczas szczytu COP24 w Katowicach odbyło
się pierwsze spotkanie resortu przedsiębiorczości i technologii z samorządami
w sprawie rozpoczynającego się od stycznia rządowego programu termomodernizacji
w najbardziej zanieczyszczonych pod względem powietrza miast w Polsce, w których
mieszka poniżej 100 tys. mieszkańców. W ramach pilotażowej edycji przeznaczonych
na to zostanie 180 mln zł, to duże pieniądze i byłoby znakomicie jakby część tej kwoty
trafiła do Kalisza. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytania – kto
reprezentował miasto na tym spotkaniu? Jakie są szanse na to, żeby miasto, że miasto
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partycypować będzie w podziale wspomnianej puli? I jakie inne istotne dla miasta
Kalisza i jego mieszkańców wnioski wynikają z tego spotkania? Składam interpelację
w sprawie wsparcia dla kaliskich sportowców. Kalisz może poszczycić się gronem
znakomitych sportowców, którzy osiągają w swoich dyscyplinach świetne wyniki. Nie
brakuje w naszym mieście mistrzów Polski, czy medalistów kontynentalnego
championatu, ale jest 2 sportowców, którzy znacząco wybijają się swoimi
osiągnięciami powyżej innych – Marta Walczykiewicz, kajakarka, wielokrotna
medalistka mistrzostw Europy i świata, olimpijka i prawdziwa duma naszego miasta
oraz Adam Balski, fantastyczny pięściarz, który w zawodowej karierze jeszcze nie
przegrał i zapewne w bardzo bliskiej przyszłości powalczy o niejeden pas mistrzowski.
Ta 2 osiąga znakomite rezultaty i co bardzo ważne, na każdym kroku podkreśla swoje
bliskie pochodzenie, znakomicie promując nasze miasto. Są też bardzo medialnymi
osobami, których gesty, wypowiedzi oraz ubranie są nośnikami informacji nie tylko
o zasięgu ogólnopolskim, ale także ogólnoświatowym. Uważam, że tak fantastyczną
robotę, jaką Marta Walczykiewicz i Adam Balski robią dla Kalisza w materii promocji,
należałoby jakoś docenić, dlatego proszę o nawiązanie z nimi relacji, której efektem
będzie podpisanie z tymi sportowcami umowy na promocję Kalisza. Jestem pewny, że
dzięki temu nasze miasto będzie jeszcze intensywniej sławione na świecie. Składam
interpelację w sprawie wycięcia korony drzew na terenie parafii przy ul. Kanonickiej.
Drzewa liściaste są nieocenionym skarbem każdego miasta, w szczególności
betonowych oraz zadymionych obszarów centralnych ze zwartą zabudową, dają nie
tylko nieocenione walory wizualne, ale realnie przyczyniają się latem do obniżenia
temperatury, zimą zaś do oczyszczania powietrza. Powinny być objęte szczególną
ochroną, a każde ich wycięcie czy obcięcie ich koron powinno być wnikliwie
i parokrotnie przeanalizowane. Nie wolno ich naruszać bez wyraźnego
i nierozwiązywalnego w inny sposób problemu, powodu, a organy władzy publicznej
powinny objąć je szczególną ochroną. Wszyscy powinniśmy stać w ich obronie
i dokładnie sprawdzać ich stan, dlatego w związku z wycięciem korony drzew dębu
i akacji zlokalizowanych na terenie Parafii św. Mikołaja w Kaliszu, w samym centrum
miasta i obszaru rewitalizacji, proszę o udzielenie mi następujących informacji – kto
imiennie, w czyim imieniu i z jakiego powodu wystąpił o zgodę na obcięcie rzeczonych
drzew? Jaka była treść decyzji i uzasadnienia organu wydającego zgodę na obcięcie
starych, wysokich i pięknych drzew? Kto, z czyjego upoważnienia i w czyim imieniu
wydał rzeczoną zgodę? I czy pan prezydent wyda zalecenie szczególnej ochrony drzew
liściastych na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem śródmieścia? I ostatnia
interpelacja w sprawie parkowania samochodów na Głównym Rynku. Od jakichś
2 miesięcy przyjmuję skargi, zdjęcia, coraz większe ilości aut, które coraz dłużej
parkują wokół ratusza. Ta sprawa była rozwiązana i uregulowana w poprzedniej
kadencji i teraz pytanie – jak to wygląda w tej kadencji, kto, na jakich zasadach ma
warunki wjazdu i czy te auta znikną z płyty Głównego Rynku?
Barbara Oliwiecka – składam interpelację w sprawie siedziby Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu. W grudniu minął termin przygotowania
projektu budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w nowej lokalizacji przy ul. Domowej. Nie
wiem, czy pastwo wiecie, gdzie jest ul. Domowa i nie wiem, kto z państwa tam był albo
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kiedyś przejeżdżał. W strukturze organizacyjnej ośrodka jest szkoła podstawowa
z oddziałami przedszkolnymi, technikum, grupy wychowawcze, internat i wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka. Oprócz tego aktualnie placówka realizuje program
rządowy „Za życiem”, szkoły przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu,
natomiast pozostałe formy służą dzieciom ze wszystkimi niepełnosprawnościami.
Obecnie w ośrodku uczy się ok. 70 uczniów, ponad 80 korzysta z wczesnego
wspomagania, a 40 uczestniczy w programie „Za życiem”. Jedną z kluczowych
funkcji, które powinna realizować każda szkoła specjalna jest integracja i nauka
samodzielnego życia, współżycia w społeczeństwie. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 z racji prowadzenia internatu realizuje to w sposób szczególny
również poza godzinami lekcyjnymi. Istotną kwestią dla tej szkoły i dla miasta również,
ze względu na terapeutyczny charakter placówki, jest również jej dostępność.
Ul. Domowa, na której zaplanowano budowę nowej siedziby ww. szkoły znajduje się
na samych obrzeżach miasta, nie dojeżdża tam bezpośrednio żaden autobus
komunikacji publicznej, a do najbliższego przystanku jest ok. kilometr. Lokalizacja
szkoły nie była konsultowana ani z dyrekcją, ani z nauczycielami, rodzicami czy
uczniami, została placówce narzucona, zachodzą poważne obawy, że zlokalizowanie
szkoły na peryferiach miasta spowoduje jej dosłowną peryferyzację we wszystkich
obszarach, w szczególności może ograniczyć jej dostępność, a młodzież z internatu
może utracić możliwość aktywnego samodzielnego uczestniczenia w życiu społecznym
miasta. Pieniądze publiczne, które zostały wydane na projekt nie powinny przemawiać
za kontynuacją działań, skoro istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do
zasadności i słuszności tej nowej planowanej lokalizacji. Wiadomo, że szkoła ta od
wielu lat boryka się z problemami lokalowymi, w szczególności ze złym stanem
budynku. Pomysł budowy lub znalezienia nowego lokalu jest jak najbardziej zasadny,
jednak z uwagi na charakter placówki takich działań nie można realizować, nie
pytając o potrzeby jej podopiecznych, czy ignorując opinie pedagogów. W związku
z powyższym, panie prezydencie, proszę o odpowiedź na następujące pytania – jakie
przesłanki, poza oczywistym wolnym terenem, przemawiały za lokalizacją placówki na
ul. Domowej. Czy przedmiotowa lokalizacja była w jakikolwiek sposób konsultowana
bezpośrednio z zainteresowanymi, tj. dyrekcją, kadrą pedagogiczną szkoły oraz
rodzicami i uczniami? Mie pytam się tutaj o konsultacje projektu szkoły, bo taki był,
tylko o konsultacje lokalizacji. Czy były rozpatrywane inne lokalizacje? Czy został
sporządzony plan i kosztorys ewentualnego gruntownego remontu i rozbudowy szkoły
w obecnej lokalizacji i czy przychyli się pan, panie prezydencie, do powołania zespołu
złożonego z przedstawicieli Rady Rodziców szkoły, kadry pedagogicznej, Rady Miasta
oraz urzędu w celu rozważenia nowej lokalizacji lub modernizacji istniejącego
budynku szkoły? Czy w związku ze zbliżającą się przeprowadzką Komendy Miejskiej
Policji z ul. Jasnej na ul. Kordeckiego można rozważyć adaptację zwalniającego się
budynku na ul. Jasnej na potrzeby ww. szkoły? Dziękuję, ja liczę, panie prezydencie, że
w tej kadencji uda się rozwiązać skutecznie w końcu problem lokalizacji tej szkoły, bo
ta szkoła boryka się z tym co najmniej od 12 lat, a liczba projektów i pomysłów, które
się rodziły i które nie były realizowane, albo są tak chybione jak ten, jest po prostu, nie
może już rosnąć.
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Leszek Ziąbka – moje interpelacje troszeczkę będą innego kalibru, ale bardzo ważne.
Bardzo ważne dla naszej tożsamości, dla kultury, dla ojczyzny, naszej małej ojczyzny,
czyli dla Kalisza. Proszę państwa, mam przede wszystkim 1, 2 pytania tutaj do pana
prezydenta, chodzi mi o możliwość wznowienia wydawania miesięcznika „Kalisia”.
Na pewno część z państwa albo czytała, albo się zapoznała ewentualnie z tym
czasopismem, bo to czasopismo powołane przez Radę Miasta w 1992 r., pierwszy
numer ukazał się w 1993 r. Czasopismo, które informowało nas o bieżących sprawach,
które się dzieją w mieście, bardzo istotne, bardzo ważne z tego względu, że jak się tutaj
obserwuje co się dzieje np. na naszych radach, na posiedzeniach, sporo informacji
ucieka. „Rocznik Kaliski”, który jest naprawdę rocznikiem, nie umieszcza wszystkich
informacji. Dobrze by było, żeby rozważyć taką możliwość wznowienia tegoż
miesięcznika, tym bardziej, że miesięcznik ten został powołany przez Radę Miasta,
a nie ukazała się żadna ustawa, która by po prostu zakazywała, albo wstrzymywała
wydawanie tegoż miesięcznika, dlatego moje pytanie drugie jest też, jakie były
przyczyny zawieszenia publicznie szanowanego kaliskiego miesięcznika? Ja może tylko
tutaj wspomnę też słowa pana Krzysztofa Walczaka, który we wstępniaku bardzo
ładnie napisał, że potrzeba istnienia czasopisma o takim profilu wydaje się oczywista,
bowiem zarówno aspiracje, jak i treści kulturowe życia miasta wykraczają poza
przeciętność, dlatego też dobrze by było, żeby takie czasopismo było wznowione. To
jest jedna interpelacja, a druga tyczy już może bardziej spraw tutaj związanych z naszą
historią. Proszę państwa, miasto o olbrzymich tradycjach historycznych, kulturowych
itd. uważam, że mogłoby wyjść naprzeciw i też zamanifestować czy pokazać, zrobić
ukłon do tego, co się dzieje obecnie. Zgłaszam takie zapytanie, czy istnieje możliwość,
żeby podczas świąt narodowych oraz ważniejszych uroczystości, można było
podświetlić tutaj nasz ratusz w kolorach naszych po prostu barw, czyli białoczerwonych. Ja już takie pismo pisałem swego czasu do poprzedniego prezydenta jako
prezes Stowarzyszenia „Pro Kalisia”, miałem odpowiedź, że z przyczyn technicznych
jest to niemożliwe. Chciałbym jeszcze raz do tego wrócić i ewentualnie, żeby otrzymać
taką konkretną odpowiedź, czy jest to możliwe czy nie i ewentualnie, jakie byłyby
koszty. I jeszcze trzecie zapytanie, jakie są możliwości, żeby w tym roku jubileuszowym
można było też umieścić na 2 tablicach, które, ulicach, które istnieją, czyli na
Al. Wolności dopisać, że swego czasu była to ul. Aleksandry Piłsudskiej oraz na
ul. Śródmiejskiej, że była to kiedyś ulica w okresie międzywojennym Marszałka
Piłsudskiego. Uważam, że ten rok byłby wspaniały, żeby coś takiego, taką ewentualnie
decyzję podjąć, a nie każdy z mieszkańców wie, a rzeczywiście historii to się należy,
żebyśmy z czymś takim wystąpili. I to wszystko.
Karolina Pawliczak – chciałam się zapytać w świetle nowego ustawodawstwa jak
przedstawia się kwestia przekształcenia użytkowania wieczystego w naszym mieście,
czy z tego tytułu zakładacie państwo w trybie uchwałodawczym przedstawienie radzie
określonej uchwały zakładającej określone również bonifikaty? To jest pierwsza
interpelacja, a moja druga interpelacja brzmi oto tak – jesteśmy w przededniu
uchwalania budżetu na 2019 r., dla spojrzenia z pewnej perspektywy mijającego już
roku i uświadomienia sobie skali zakresu planowania i analizy budżetu, uprzejmie
proszę o informację, ile łącznie w 2018 r. Rada Miasta Kalisza przyjęła zmian do
budżetu.
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XI. Zapytania radnych.
Głos zabrał radny Sławomir Chrzanowski – ja chciałem się odnieść do sprawozdania
pana prezydenta z dzisiejszego dnia, otrzymaliśmy. Dotyczy 2 zadań realizowanych
obecnie – zadanie nr 23 realizowane, chodzi o szkołę na ul. Chełmskiej na Winiarach,
tam jest wykonywana wielobranżowa dokumentacja projektowa, zadanie, o które
bardzo prosiliśmy w poprzedniej kadencji, które tak naprawdę zostało mocno
dopchnięte kolanem jeszcze w starej kadencji. Bardzo zależało na tym i Radzie
Rodziców i Radzie Osiedlowej, żeby wprowadzić to zadanie. Już nie będę jakby całego
tła tutaj omawiał, natomiast chciałem zapytać tylko o jedną rzecz – czy Rada
Rodziców, Rada Osiedlowa została włączona w ten proces dotyczący
przygotowywania tej dokumentacji? Wiem, że bardzo im na tym zależało i źle by się
stało, gdyby szykować taki projekt bez jakiegoś udziału tych osób zaangażowanych.
I punkt 26 – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Tyńcu, chodzi o ten teren
taki gliniany przy cegielni. Tam się mówi o zadaniu nr 6, powiem szczerze, ja tam
praktycznie codziennie przejeżdżam, tam nic nie widzę, żeby się działo, punkt pierwszy,
a mówimy o zadaniach realizowanych, termin oddania jest 17 maj 2019 r. A drugie
pytanie jakby w tej części – co to jest to zadanie nr 6? Być może mnie ta informacja
ominęła.
Na propozycję radnego, aby odpowiedź została przekazana na piśmie, przewodniczący
wyjaśnił, że radny otrzyma pisemną odpowiedź jeśli złoży pisemne zapytanie.
Krystian Kinastowski – jeżeli chodzi o tą szkołę nr 6 na Winiarach to ja odbyłem
spotkanie tutaj z przedstawicielami Rady Rodziców, z panią naczelnik ustaliliśmy, że
do końca marca chyba jest termin opracowania dokumentacji technicznej, tak?, oni tą
koncepcję zaakceptowali i jakby jest to po ich myśli. My ze swojej strony zapewniliśmy
o tym, że możemy taką szybszą jakąś ścieżkę dla tej inwestycji przewidzieć tu ze strony
urzędu tak, żeby jak najszybciej była wydana później już sama decyzja o, znaczy
pozwolenie na budowę i tak, żeby oni mogli zacząć, żeby można było przetarg,
pieniądze są zabezpieczone tak, żeby przetarg można było jak najszybciej
rozstrzygnąć, wyłonić wykonawcę i spróbować tą rozbudowę zrealizować, tak?,
jeszcze w tym roku. Nie jest to duży jakby zakres prac, także jest szansa na to, że
jeszcze w tym roku oni te dodatkowe sale dostaną. Jeżeli chodzi o to zadanie 26 to bym
prosił może rzeczywiście na piśmie, bo w tej chwili nie mam wiedzy, natomiast takie
wyjaśnienia przedstawimy.
XII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Grodziński – w imieniu Klubu Radnych
Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza pragnę złożyć projekt uchwały
w sprawie uprawnienia dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia, a także
seniorów od 65 roku życia do bezpłatnych przejazdów publiczną komunikacją miejską
na terenie Kalisza. Projekt ten ma na celu poprawę mobilności miejskiej tych grup
społecznych, ulgę dla budżetów ich gospodarstw domowych, kreowanie pozytywnych
nawyków komunikacyjnych społeczeństwa, zmniejszenie natężenia ruchu kołowego na
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terenie miasta oraz poprawę jakości powietrza poprzez mniejszą ilość wydzielanych
spalin samochodowych. Projekt ten ponadto promuje Kaliską Kartę Mieszkańca,
a w efekcie tego szansę na zwiększenie wpływów z podatków PIT do budżetu miasta
Kalisza. Proszę o skierowanie projektu uchwały do analizy prawno-finansowej, a także
do konsultacji z Młodzieżową Radą Miasta Kalisza i Kaliską Radą Seniorów jako do
przedstawicieli grup społecznych, których regulacje dotyczą. Następnie proszę, aby
skierować projekt w porozumieniu ze mną na komisje merytoryczne i sesję Rady
Miasta Kalisza. Projekt i uzasadnienie składam do protokołu.
Karolina Pawliczak – w Urzędzie Miasta dzieją się określone zmiany, mają miejsce
określone zmiany organizacyjne, to dość naturalne, bo to żywy organizm, a pan
prezydent oczywiście ma prawo dobierać współpracowników, zmieniać strukturę
organizacyjną i nadawać nowe kierunki funkcjonowania urzędu. Dobrą tradycją było
jednak zawsze przedstawienie przy tym, przy tych zmianach zarówno radnym, ale
przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta osób odpowiedzialnych za nadzór
i kierowaniem określonym obszarem miasta, czyli naczelników wydziałów,
kierowników jednostek, dyrektorów zakładów budżetowych, itd., stąd bardzo proszę,
panie prezydencie, aby powrócił pan do tej dobrej tradycji i przy określonych
zmianach przedstawiał te osoby, do których będziemy występować w poszczególnych
sprawach naszych mieszkańców.
Leszek Ziąbka – ja tylko z okazji tego, że zbliżają się święta niedługo, chciałem jutro
państwa zaprosić, tutaj jako informację na godz. 18-tą, będzie wspólne kolędowanie,
pan prezydent też oczywiście bardzo zaprasza, bo to wspólna inicjatywa miasta,
prezydenta oraz Stowarzyszenia „Pro Kalisia”, jutro o 18-tej zapraszamy tutaj, na
pewno będą wspaniali goście, będzie można wspólnie pokolędować, będzie miło, jeśli
się tutaj spotkamy i mam nadzieję, że po prostu większość z nas jutro się pojawi, także
od godz. 18-tej będziemy czekać właśnie w tej sali na wspaniały koncert, także mam
nadzieję, że państwo będą zadowoleni. To ze swojej strony taka informacja i liczę na
obecność.
Artur Kijewski – jakby nawiązując do tego, co powiedział mój kolega szanowny,
Leszek Ziąbka, w imieniu radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w związku z tym, że
jest to nasze spotkanie już ostatnie przed świętami, chciałbym wszystkim państwu
radnym, całemu tutaj zespołowi prezydenckiemu i wszystkim pracownikom urzędu, ale
przede wszystkim również mieszkańcom miasta Kalisza złożyć najserdeczniejsze
życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, oby każdy z nas
znalazł tą chwilę na spokój, na wytchnienie, na spotkanie z rodziną, żeby jak najwięcej
osób w naszym mieście radośnie, szczęśliwie spędziło te święta i obyśmy się po
świętach znowu spotkali, bo pewnie już niebawem, wiadomo jest kolejna sesja, a na
życzenia noworoczne przyjdzie czas.
XIII. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący przypomniał, że 22 grudnia mija termin złożenia oświadczeń
majątkowych. Następnie złożył obecnym życzenia świąteczne – ja pragnę także złożyć
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życzenia wysokiej radzie, wszystkim z państwa, wszystkim tutaj obecnym, naczelnikom,
kierownikom, komendantom, także wszystkim obecnym po prawej stronie sali, także
i myślę, że w imieniu całej rady, pragnę złożyć życzenia także dla mieszkańców
Kalisza, a panów prezydentów nie wymieniłem, dla panów prezydentów też oczywiście
najlepsze życzenia świąteczne, niech będą to rzeczywiście zdrowe święta, radosne,
niech zapach choinki w domach będzie wyczuwalny i żebyśmy wszyscy po świętach
wrócili znowu do pracy, a w nowym roku będziemy sobie jeszcze życzyli, a w nowym
roku żeby mieć dużo sił i zdrowia, żeby realizować nasze wszystkie plany.
Krystian Kinastowski – ja również chciałem się przyłączyć do tych życzeń, w imieniu
swoim, ale również moich współpracowników z Urzędu Miasta, zdrowych, spokojnych,
szczęśliwych świąt i myślę, że ta kadencja, którą zaczynamy w tym nowym roku żeby
przyniosła same dobre rzeczy dla naszego miasta. Myślę, że na te noworoczne życzenia
jeszcze przyjdzie czas na tej kolejnej sesji, dlatego chciałbym się głównie
skoncentrować na tych świątecznych życzeniach, spokojnych, zdrowych i rodzinnych
świąt. Wszystkiego dobrego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
III sesji. Następna, IV sesja, odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz. 9:00.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
dr inż. Janusz Pęcherz

Sporządziła:
20.12.2018 r. E. Pastuszak

* 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 Miasta.
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