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 Protokół Nr 0012.4.1.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 7 grudnia 2018 roku.

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

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie miasta Kalisza.
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2019  rok  wraz

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na

lata 2019 – 2038.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
9. Korespondencja.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji,  Zbigniew  Włodarek  witając
wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
Projekt uchwały został omówiony przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, pana
Michała Marczaka.
Głosowanie: 7 osób za, 1 osoba przeciw (8 obecnych).
W  zawiązku  z  błędnym  oddaniem  głosu  przez  jednego  z  radnych  podjęto  wniosek
o reasumpcję głosowania dotyczącego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na
terenie miasta Kalisza. Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).
Reasumpcja głosowania: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.  4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.



Projekt uchwały omówił pan Janusz Sibiński, p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.  5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2019  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Głos zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omawiając projekt uchwały. 
Radny Sławomir Chrzanowski zapytał jak wyliczane jest „janosikowe” i jakie wskaźniki są
brane  pod  uwagę.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  kwotę  tą  określa  Minister  Finansów  na
podstawie  dochodów jakie  poszczególne  gminy osiągają  w  stosunku do wielkości  gminy
i informuje jaka będzie kwota subwencji.
Następnie do omawiania projektu planu budżetu na 2019 rok, w części dotyczącej  swojej
jednostki,  przystąpił  pan  Dariusz  Bieniek,  Komendant  Miejski  Policji  w  Kaliszu.  Radny
Roman  Piotrowski  zapytał,  jak  wygląda  sytuacja  dotycząca  dyżurów  lekarza  w  izbie
wytrzeźwień. Co dzieje się w sytuacji kiedy na dyżur nie dociera lekarz? Pan Komendant
wyjaśnił,  że  w takiej  sytuacji  osoby nietrzeźwe przewożone  są  do  Szpitala  Powiatowego
w Pleszewie,  ponieważ  jest  to  najbliższa  placówka  medyczna,  z  którą  podpisana  została
umowa przez Komendanta Wojewódzkiego. Dodał, że 31 grudnia bieżącego roku rozwiązaniu
z  mocy  prawa  ulega  umowa  zawarta  z  Konsorcjum  Medycznym.  Odbyły  się  rozmowy
z Prezydentem o rozwiązaniu tego problemu w roku następnym i jeśli wszystko się dobrze
ułoży  do  przetargu,  który  został  już  ogłoszony,  przystąpi  Szpital  w  Kaliszu  i  podpisana
zostanie  umowa na  świadczenie  usług  medycznych  dla  policji.  Radny Roman  Piotrowski
wspomniał, że z tego co pamięta , to w poprzednich latach osoby nietrzeźwe były przewożone
do szpitala w Kaliszu i wtedy były głosy, że powoduje to dysfunkcję oddziału przyjęć, a teraz
wracamy do systemu, który wtedy był negowany. Pan Komendant wyjaśnił,  że dla policji
najlepszym wyjściem byłoby, gdyby lekarz miał dyżur całodobowo w PDOZ tak jak wynika
z umowy, lecz kwota konieczna do pozyskania na ten cel na dziś dzień wynosi ok 800 tys. zł.,
a w tym roku lekarze zażądali podwyższenia stawki. Po rozmowach z Prezydentem ustalono,
że  w  przypadku  oddania  nowej  siedziby  Komendy  Miejskiej  Policji,  które  nastąpi  na
przestrzeni roku na ul. Kordeckiego, znajdujący się tam PDOZ będzie już  wykonany zgodnie
z  przepisami,  ponieważ  ten  obecny  jest  niezgodny  dlatego,  że  pokoje  pobrań  nie  mogą
znajdować się  w PDOZ lecz poza jego ramą.  Będzie więc możliwość,  aby w roku 2020
wrócić  do  rozwiązania,  które  obowiązywało  do  teraz.  Rozwiązanie  z  dowożeniem  osób
nietrzeźwych do szpitala jest rozwiązaniem przejściowym.
Radny  Stanisław  Paraczyński  zapytał,  jak  wygląda  obecnie  sytuacja  z  etatami.  Pan
Komendant  odpowiedział,  że  wakaty  oczywiście  są,  lecz  kłopotów  z  naborem  i  obsadą
etatową nie ma.
Następnie projekt planu budżetu na 2019 rok oraz zadania wykonane w latach poprzednich
omówił pan Sławomir Kotoński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.
Głos  zabrał  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych,  pan
Janusz Sibiński wyjaśniając, że w zakresie merytorycznym Komisji ma do omówienia tylko
jedną  pozycję  w budżecie  na  2019 rok  w kwocie  2.970 zł,  a  jest  to  dotacja  celowa  dla
Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
Do omawiania projektu budżetu przystąpił Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej,
pan  Marcin  Stefankiewicz.  Wspomniał,  że  występują  pewne problemy kadrowe związane
z niskimi pensjami pracowników w porównaniu do wynagrodzeń w Policji, gdzie warunki
pracy i zagrożenia są bardzo podobne. Radny Sławomir Chrzanowski dopytywał o kłopoty
z monitoringiem, które miały miejsce w ostatnim czasie. Zapytał, czy są zaplanowane jakieś
prace modernizacyjne związane z kamerami monitoringu. Radny Eskan Darwich wtrącił, że



projekt  monitoringu  miejskiego  jest  przygotowany  i  od  dwóch  lat  czeka  na  realizację,
a wartość jego wykonania wynosi ok 3 mln zł. Pan Stefankiewicz podsumował, że faktem
jest, że niestety kamery monitoringu są już przestarzałe i nadają się do wymiany.
Następnie głos zabrał pan Aleksander Quoos, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych. Omówił projekt planu budżetu na 2019 rok dla Straży Granicznej oraz
planowane wydatki Wydziału. Planowane wydatki oraz dochody przedstawiła następnie pani
Ewelina Fabiańczyk-Kustosz, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. 
Wydatki Kancelarii Rady Miasta omówiła pani Katarzyna Wawrzyniak.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie: 5 głosów za, 3 głosy wstrzymujące (8 obecnych).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2019 – 2038.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.
Głosowanie: 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące (7 obecnych).

Ad.  7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Projekt uchwały omówił Aleksander Quoos, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych.
Głosowanie: 8 głosów za  (8 obecnych).

Ad. 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  jest  to  projekt  uchwały  złożony  przez  Klub
Radnych  Koalicja  Obywatelska  RP.  Radny  Eskan  Darwich  wyjaśnił,  że  jest  to  projekt
uchwały w sprawie dodania do porządku obrad sesji Rady Miasta punktu pod nazwą „Punkt
obywatelski”,  w którym przedstawiciele organizacji  pozarządowych będą mieli  możliwość
zabrania głosu.  Radna Elżbieta Dębska zapytała,  z którymi organizacjami pozarządowymi
przeprowadzono konsultacje. Radny Darwich odpowiedział, że zapytania zostały wysłane do
wszystkich organizacji lecz odpowiedzi udzieliło zaledwie kilka.
Po krótkiej dyskusji zaproponowano podjęcie wniosku w sprawie autopoprawki do projektu
uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  Statutu  Miasta  Kalisza  o  zmianę  zapisu  :
"6. Postanowienia § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio" na zapis "6. Postanowienia § 20 ust. 3
stosuje się odpowiednio do przedstawicieli organizacji, o których mowa w ust. 1".
Głosowanie: 5 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się  (8 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 5 głosów za, 1 głos przeciw,
2 głosy wstrzymujące się  (8 obecnych).

Ad. 9. Korespondencja.
Brak.

Ad. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Dyskutowano nad terminami kolejnych posiedzeń Komisji Prawa.

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym
za przybycie i udział w dyskusji. 



      Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
      oraz Samorządu Osiedlowego 

  Rady Miasta Kalisza
   /.../ 

        Zbigniew Włodarek


