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Protokół nr 0012.3.28.2016
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej „Dobrzec”
przy ul. Biskupickiej 21

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

*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”,

odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i Nagrody Miasta Kalisza.
4. Zapoznanie się z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej „Dobrzec” w Kaliszu. 
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  przewodnicząca  Komisji,  pani  Magdalena  Spychalska
witając serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).
Ad.3.  Zaopiniowanie  wniosków  o  przyznanie  tytułu  „Honorowy  Obywatel  Miasta
Kalisza”, odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i Nagrody Miasta Kalisza.
Przewodnicząca  Komisji  oznajmiła,  iż  na  konwencie  zostały  omówione  wszystkie
kandydatury.  Rady  Dariusz  Grodziński  zapytał  czy  wersja  obowiązująca  jest  ta,  którą
przekazał Przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodnicząca Komisji dodała, że zwrócili się
z prośbą do prezydenta, aby osoby których nie wybrano -zostały uhonorowane i nagrodzone.
Oznajmiła także, iż prezydent zgodził się z tym wnioskiem i w jego zakresie zależy kto i w
jaki  sposób  zostanie  uhonorowany.  Radny  Dariusz  Grodziński  uznał,  że  pan
██████████* powinien być również nagrodzony. Przewodnicząca Komisji wyjaśniła,
że  zwrócili  się  już  w  tej  sprawie  do  prezydenta.  Radny  Grodziński  poprosił  jednak  by
Komisja  wystąpiła  z  prośbą  do  prezydenta,  by  pana  █████* wyróżnić  Honorowym
Przyjacielem Miasta Kalisza. Oznajmił, że nie jest to wniosek formalny, tylko prośba. Pani
Spychalska oznajmiła, że taką informację można przekazać prezydentowi. Radny Grochowski
dodał, że prezydent wyraził taką zgodę, więc nie ma potrzeby głosowania. Potwierdziła to
Przewodnicząca  Komisji.  Radny Grodziński  dodał  jednak,  że  chciałby odróżnić  formalne
rozmowy od  tego  co  jest  omawiane.  Radny  Witoń  wspomniał,  iż  na  konwencie  zawsze
„wychodzą” z jednym wnioskiem. Oznajmił, że jest bardzo zdziwiony, że radny nie zgłosił tej
uwagi na nieformalnym spotkaniu. Radny Grodziński uznał, że była dyskusja w tym temacie.
Przewodnicząca Komisji dodała, że zgłoszenia zostały przedstawione i omówione. 
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Głosowanie  nad  zaopiniowaniem  kandydatur  na  Zasłużonego  dla  Miasta  Kalisza  dla
płk  Danuty  Kalaman,  Mieczysława  Wiśniewskiego,  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Jana
Kiblera. : 10 osób za (10 obecnych).
Głosowanie  nad  zaopiniowaniem  kandydatury  prof.  nadzw.  dr  hab.  Ewy  Iżykowskiej-
Lipińskiej na Honorowego Obywatela Miasta Kalisza: 10 osób za (10 obecnych).
Głosowanie nad zaopiniowaniem kandydatury Mieczysława Szcześniaka na Nagrodę Miasta
Kalisza: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.4. Zapoznanie się z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej „Dobrzec” w Kaliszu. 
Głos  zabrał  pan  Michał  Miniewicz  -  Prezes  ZM  OSP  RP.  Przedstawił  radnym  skład
prezydium  oraz  prezesów  jednostek.  Dodał,  że  celem  spotkania  jest  zaprezentowanie
działalności  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych.  Oznajmił,  że  do  ich  kompetencji
należy  nie  tylko  gaszenie  pożarów,  ale  również  ratownictwo  medyczne.  Dodał,  że  są
wyposażeni  w  sprzęt,  który  wymaga  legalizacji.  Prezes  zwrócił  się  z  prośbą  do  radnych
o zwiększenie subwencji na Ochotnicze Straże Pożarne. 
Radny Grochowski  zapytał  o jakiej  kwocie jest  mowa.  Prezes  wspomniał,  iż  3 lata  temu
została umniejszona dotacja o kwotę ok. 30 tys. zł.  Radny dopytał z jakiej  kwoty.  Prezes
uznał, że na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 
Pan ███████████* podziękował za możliwość spotkania się z radnymi. Zauważył, że
obowiązkiem  gminy  jest  utrzymywanie  ochrony  przeciwpożarowej  i  jednostek  z  terenu
miasta.  Jest  ono  wspierane  poprzez  subwencję.  Pan  ██████*dodał,  że  pieniądze  są
przeznaczane  m.in.  na  ubezpieczenia,  badania  lekarskie,  utrzymanie  sprzętu,  badania
techniczne.  Ponadto  podziękował  za  uhonorowanie  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Pan
███████* uznał,  że  brakuje  środków  na  pokrycie  wszystkich  badań  ratowników,
ubezpieczeń i badań sprzętu. Dodał, że duże środki finansowe z miasta zostały przeznaczone
na remonty oraz utrzymanie Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie jednostki, które działają
na  terenie  miasta  składają  się  na  system  ochrony  przeciwpożarowej.  Pan  ███████*
uznał,  że  potrzebne  jest  dofinansowanie  na  rzeczy,  które  będą  wymagać  legalizacji,  na
badania oraz szkolenia. 
Jeden  z  prezesów  jednostki  OSP wtrącił,  że  w  tym roku  dojdą  duże  koszty  związane  z
utrzymaniem sprzętu hydraulicznego, który jest potrzebny do ratowania ludzi z wypadków. 
Radny Grochowski zapytał czy zwiększenie środków pieniężnych ma nastąpić w tym roku.
Pan Prezes oznajmił, iż jest mowa o roku 2017. Radny dopytał z czego utrzymają się w tym
roku.  Prezes  oznajmił,  że  wypracowują  środki  własne.  Dodał,  że  jednostki  otrzymywały
wsparcie na podniesienie standardów jednostek. Pan █████████* oznajmił, że chciałby
aby zakupiony sprzęt został wycofany z Państwowej Straży Pożarnej na koszt jednostek z
terenu  miasta.  Zdaniem  radnego  Paraczyńskiego  zwiększenie  subwencji  nie  powinno
stanowić  problemu.  Zwrócił  uwagę,  że  jest  to  działalność  społeczna.  Pan
██████████*zauważył, iż sprzęt, który jest wykorzystywany w akcjach ratunkowych
musi posiadać atesty. Ponadto przedstawił szacunkowe koszty m.in. szkoleń, badań lekarskich
pracowników, wyposażenia sprzętu medycznego oraz strojów pracowników. 
Jeden z prezesów jednostki OSP oznajmił, że brakuje środków finansowych na utrzymanie
działalności  na  dobrym  poziomie.  Podkreślił,  że  strażacy  dbają  o  bezpieczeństwo
mieszkańców. Zwrócił się z prośbą o zwiększenie subwencji. 
Radny  Witoń  powiedział,  że  uzyskał  informacje  o  środkach  pieniężnych,  które  są
przeznaczane  na  Straż  Pożarną.  W  2014  roku  planowana  była  kwota  125  100  tys.  zł.
Wykonanie w trakcie roku było na poziomie 163 tys. zł. W 2015 r. wykonanie było wyższe
i wyniosło 225 569,29 zł. W tym roku plan został podwyższony i wyniósł 135 100 zł.
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Radny  Prus  oznajmił,  że  popiera  słowa  radnego  Paraczyńskiego  w  kwestii  zwiększenia
subwencji. Prezes powiedział, że przygotuje odpowiednią merytoryczną kwotę. 
Przewodnicząca  Komisji  oznajmiła,  że  dzisiejsze  spotkanie  ma  na  celu  zapoznanie  się
z dobytkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodała, że planowane jest jeszcze posiedzenie
Komisji w Państwowej Straży Pożarnej. 
Przewodnicząca  zakończyła  dyskusję.  Radni  udali  się  do  jednostek:  OSP Dobrzec,  OSP
Sulisławice, OSP Piwonice, OSP Lis - celem zapoznania się z działalnością. 
Ad.5. Korespondencja.
Brak.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.7. Zakończenie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:
Natalia Janczak
       /-/
  5.05.2016r.

    Przewodnicząca
Komisji Prawa, Porządku Publicznego

     oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza
/-/

Magdalena Spychalska

*  Wyłączenie  jawności  w  zakresie  danych  osobowych,  na  podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.
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