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Protokół Nr 0012.3.64.2018
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miasta Kalisza,
Protokół Nr 0012.4.64.2018
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.6.50.2018
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.7.60.2018
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Kalisza
ze wspólnego posiedzenia
które odbyło się w dniu 27 września 2018 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie wniosku w sprawie wysokości diet dla członków jednostek
pomocniczych miasta.(P)
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków
jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.(P)
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu
XXV-Lecia.(P)
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.(P,Ś,R,E)
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2018-2036.(P,Ś,R,E)
8. Korespondencja.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego, Pan Tadeusz Skarżyński, który powitał wszystkich
obecnych.
Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad:
Komisja Edukacji: 8 za (8 obecnych),
Komisja Prawa: 7 za (7 obecnych),
Komisja Rodziny: 7 osób za (7 obecnych),
Komisja Środowiska: 5 osób za (5 obecnych).
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.
Ad.3.Podjęcie wniosku w sprawie wysokości diet dla członków jednostek
pomocniczych miasta.(P)
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego,
Pan Tadeusz Skarżyński poinformował, że na ostatniej komisji złożono wniosek
w sprawie podniesienie diet dla członków rad osiedli i sołectw, jednak w kwestii
dokładnych kwot doszło do pewnego nieporozumienia. Wyjaśnień udzieliła pani
Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta, która powiedziała, że kwota
1000zł, która była proponowana okazała się trudna do podziału ponieważ przeważnie
3 osoby otrzymują dietę kwartalną. Dlatego proponuje, aby kwotę tą zmniejszyć do
900zł. Radny Skarżyński poprosił o przegłosowanie wniosku w sprawie podniesienia diet
dla osiedli oraz sołectw na kwotę 900zł, w tym sołtys 600zł, a rada sołecka 300zł.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja Prawa: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków
jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.(P)
Radny Skarżyński wyjaśnił, że podjęcie wniosku skutkuje powinnością zaopiniowania
przez radnych projektu uchwały w tej sprawie. Dzięki temu uchwałę będzie można
podjąć na dzisiejszej sesji.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja Prawa: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu
Osiedlu
XXV-Lecia.(P)
Głos w tym punkcie zabrała pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady
Miasta, która wyjaśniła, że zmiany w statucie są konieczne ze względu na ustawę
dekomunizacyjną. W związku z tym wystąpiono do rady osiedla, aby zaproponowała
nową nazwę osiedla. Rada osiedla wybrała nazwę Serbinów, z którą radni się zgodzili.

Radny Dariusz Witoń zapytał, czy uchwalenie dzisiaj tej uchwały nie spowoduje
konieczności poprawienia innych uchwał dotyczących wyborów. Pani Wawrzyniak
wyjaśniła, że zmiana nazwy osiedla, miała być zawarta w zmianach statutów, które miały
się odbyć dla wszystkich osiedli i sołectw. Jednak decyzją radnych miasta
i osiedli uchwalanie nowych statutów przeniesiono na kolejną kadencję. Mimo tego
nazwę osiedla trzeba zmienić do 21 października, stąd też odrębna uchwała.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja Prawa: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.(P,Ś,R,E)
Głos w tym punkcie zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, która omówiła czego
dotyczą zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Radny Dariusz Grodziński zapytał o Szkołę Podstawową nr 17 i sfinansowanie w niej
toalet. Pani Sawicka odpowiedziała, że wniosek w sprawie rozdysponowania środków
wpłynął także od Straży Miejskiej. Straż Miejska prosiła o środki na odgrzybianie
i remont. Kilkukrotnie zgłaszali oni potrzebę remontu dodatkowo na ten cel dokonali
oszczędności dlatego też oni otrzymają pieniądze, a nie Szkoła Podstawowa nr 17. Głos
zabrał także Wiceprezydent pan Tomasz Rogoziński, który odczytał list od pani Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 17, z którego wynika, że większym problemem w tej chwili jest
pozbycie się odpadających płyt klinkierowych, chociaż remont toalet też jest potrzebny.
Radny Grodziński stwierdził, że ponawia wniosek z poprzednich komisji. Pani Skarbnik
wyjaśniła, że jest to bezcelowe ponieważ pieniądze o jakie stara się radny Grodziński są
już rozdysponowane dla Straży Miejskiej na remont i jedynym rozwiązaniem jest
wniosek o zdjęcie środków z innego zadania. W związku z tym radny Grodziński złożył
ponownie wniosek o przeznaczenie 119 066 zł na remont czterech toalet w Szkole
Podstawowej Nr 17 z dostosowaniem ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
zamiast 59 066 zł przeznaczonych na remont Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kalisza
i zamiast 60 000 zł przeznaczonych na remont elewacji budynku Straży Miejskiej.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem:
Komisja Edukacji: 6 osób za, 1 osoba przeciw, 2 osoby się wstrzymały
(9 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Edukacji: 9 osób za (9obecnych),
Komisja Prawa: 8 osób za (8 obecnych),
Komisja Rodziny: 7 osób za, 1 osoba się wstrzymała (8 obecnych),
Komisja Środowiska: 6 osób za, 1 osoba się wstrzymała (7 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2018-2036.(P,Ś,R,E)
Głos w tym punkcie zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, która wyjaśniła, czego
dotyczą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Radny Tadeusz Skarżyński zapytał Naczelnika Wydziału Edukacji, pana Mariusza
Witczaka o to, czy dobrze pamięta, że kiedy radni chcieli przemieść w ciągu roku
szkolnego Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego dla dzieci głuchoniemych to
kuratorium nie zgodziło się na to. Pan Witczak potwierdził, że tak było. Radny
Skarżyński poinformował, że na stronie internetowej Kalisza pojawiła się informacja, że
radni nie dali pieniędzy na remont budynku przy ul. Nowy Świat dla uczniów „plastyka”
i muszą oni uczyć się w starym budynku. Dotarł również do informacji, gdzie pan
Prezydent mówił, że jeżeli środki się pojawią, to nie od początku nowego roku
szkolnego, ale od drugiego semestru uczniowie będą mogli uczyć się w nowym budynku.
I pytanie radnego brzmi, czy jest możliwe, że jedna szkoła otrzymuje zgodę na
przeniesienie w czasie roku szkolnego, a druga nie. Naczelnik Wydziału Edukacji
odpowiedział, że wszystkie szkoły obejmują te same zasady. Jednak, jeśli chodzi
o Liceum Plastyczne to ono dalej pozostanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy
ul. Rzemieślniczej, dodatkowo uczniowie uczęszczali już do budynku przy ul. Nowy
Świat na zajęcia, a więc przeniesienie nie będzie tak odczuwalne. Radna Małgorzata
Zarzycka wspomniała, że pamięta, że jeden z radnych zaproponował zabranie środków
na remont budynku przy ul. Nowy Świat i dlatego remont nie był kontynuowany. Radny
Skarżyński powiedział, że podczas sesji majowej Prezydent powiedział, że być może
będzie możliwość rozpoczęcia nauki w nowym budynku przy ul. Nowy Świat 13 od
drugiego semestru. Radna Zarzycka zgodziła się z tym, mówiąc, że Prezydent dodał
jeszcze, że stanie się tak jeśli środki nie zostaną wycofane. Głos zabrała także radna
Magdalena Spychalska, która stwierdziła, że podczas sesji nie brano pod uwagę sytuacji
związanej z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, a wręcz dominowało
przeświadczenie, że remont ten nie jest potrzebny. Radny Grodziński zarzucił radnej
Spychalskiej, że rzuca oskarżenia, chodź dokładnie nie zapoznaje się z sytuacją.
Następnie wywiązała się dyskusja na ten temat.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Edukacji: 3 osoby za, 6 osób się wstrzymało, (9 obecnych),
Komisja Prawa: 5 osób za, 4 osoby się wstrzymały (9 obecnych),
Komisja Rodziny: 4 osoby za, 4 osoby się wstrzymały (8 obecnych),
Komisja Środowiska: 6 osób za, 1 osoba się wstrzymała (7 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.8.Korespondencja.
Brak.
Ad.9.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W punkcie tym głos zabrał Radny Zbigniew Włodarek, który wyjaśnił, że podczas
głosowania nad wnioskiem radnego Dariusza Grodzińskiego dotyczącego budowy toalet
nie głosował przeciwko remontowi w tej szkole. Nie chciał jedynie aby zabrano
pieniądze Straży Miejskiej na remont elewacji, która wymaga tego ze względu na bliskie
sąsiedztwo rzeki, powodującej wilgoć.

Ad.10.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza
/.../
Adam Koszada

Przewodniczący
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Roman Piotrowski
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