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Protokół Nr 0012.3.38.2017
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 17 stycznia 2017 roku 
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania

Narkomanii na 2017 rok. 
5. Opracowanie  harmonogramu  prac  związanych  z  ustawą  o  zakazie  propagowania

komunizmu  lub  innego  ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów
i  urządzeń  użyteczności  publicznej  (zgłaszanie  przez  radnych  propozycji  nowych
nazw dla zmienianych ulic wraz z uzasadnieniem).

6. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016.
7. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2017.
8. Korespondencja:

- pismo Komisji Heraldycznej ws projektów symboli miasta Kalisza,
-  pismo Prezesa  Zarządu Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe ws  wyrażenia  zgody na
zamieszczenie herbu w broszurze,
-  odpowiedź  na  wniosek  Komisji  ws  pojazdów  pozostawionych  bez  tablic
rejestracyjnych,
- rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście II.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

+  Projekt  uchwały  ws  powołania  komisji  doraźnej  do  dokonania  zniszczenia  zgłoszeń
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019
 *************************************************************************

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  rozszerzony o  projekt  uchwały ws  powołania  komisji  doraźnej  do
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na
kadencję w latach 2016-2019 jako pkt 5. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany
porządek obrad: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Głos  w  tym  punkcie  zabrał  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych.  Oznajmił,  iż  zarówno  Miejski  Program  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Miejski  Program  Przeciwdziałania
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Narkomanii podlegają co roku modyfikacji. Korygowane są działania, które są realizowane,
zmieniają się zapisy, kwestia instytucji, stowarzyszeń, które włączają się w realizację tych
działań. W ubiegłym roku na szczeblu państwowym został przyjęty nowy program zdrowia na
lata  2016-2020.  W  obu  programach  uzupełniono  zapisy  z  odwołaniem  do  Narodowego
Programu Zdrowia. 
Radny Piotrowski zapytał czy wzrosła ilość środków na cel związana z Miejskim Programem
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  porównaniu  z  rokiem
poprzednim.  Pan Sibiński odpowiedział, iż mniej więcej jest on na poziomie. Obecnie są na
etapie przyjmowania oświadczeń o wartości sprzedaży za rok poprzedni. Uznał, że obroty,
które  są  generowane  w  Kaliszu  nie  są  obrotami  tylko  i  wyłącznie  mieszkańców miasta.
Wspomniał, iż problem stanowi dostępność alkoholu nieletnim. 
Radny Prus zwrócił uwagę, że warto zainteresować się osobami ze swojego otoczenia, które
mają problem z alkoholem. 
Na  pytanie  radnego  Darwicha  czy  w  programie  znajdują  się  środki  pieniężne  na  walkę
z  bezdomnością,  pan  Sibiński  odpowiedział  twierdząco.  Zastępca  Naczelnika  dodał,  że
alkohol jest jednym z czynników, który prowadzi do bezdomności. Działania na rzecz osób
bezdomnych  to  nie  tylko  zapewnienie  schronienia,  ale  również  praca  terapeutyczna
i motywowanie do zmiany. 
Radna  Spychalska  uznała,  że  powinno  się  wyprowadzać  ludzi  z  bezdomności,  a  nie  ich
utrzymywać. 
Wobec  dalszych  braku  pytań  ze  strony  radnych  przystąpiono  do  głosowania:  8  osób  za
(8 obecnych). 
Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok. 
Pan Janusz  Sibiński  oznajmił,  że  program został  uzupełniony i  zmodyfikowany o  zapisy
Narodowego  Programu Zdrowia.  Wspomniał,  iż  zniknęły  punkty z  dopalaczami,  ponadto
zwrócił uwagę na  uzależnienia młodych osób od elektroniki. 
Radny Prus uznał, aby więcej pieniędzy przeznaczać na sport gdyż mniej będzie środków
uzależnionych. 
Wobec  braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 8 osób za (8 obecnych). 
Ad.5.  Projekt  uchwały  ws  powołania  komisji  doraźnej  do  dokonania  zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach
2016-2019.
Naczelnik  Kancelarii  Rady  Miejskiej  pani  Katarzyna  Wawrzyniak  oznajmiła,  iż  zgodnie
z  rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  kandydaci  na  ławników,  którzy  nie  zostali
wybrani mają 60 dni na odebranie dokumentacji. Jeżeli z tego nie skorzystają, dokumenty
podlegać będą zniszczeniu przez powołaną komisję w terminie 30 dni od upływu terminu
przewidzianego na ich odbiór. 
Do  komisji  doraźnej  zgłosili  się  radny Witoń,  radny Prus,  radna  Spychalska  oraz  radny
Chrzanowski. 
Głosowanie  składu  komisji  wraz  z  przedmiotowym  projektem  uchwały:  8  osób  za
(8 obecnych). 
Ad.6. Opracowanie harmonogramu prac związanych z ustawą o zakazie propagowania
komunizmu  lub  innego  ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (zgłaszanie przez radnych propozycji nowych nazw
dla zmienianych ulic wraz z uzasadnieniem).
Głos zabrał pan Michał Marczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii przypomniał, iż
art. 6 ustawy zobowiązał rady gmin działających terytorialnie do zmiany nazwy ulic, które
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propagują  ustroje  totalitarne.  Wspomniał  o  ulicach,  które  podlegają  zmianie.  Termin  do
zmiany upływa 1 września tego roku.
Radna Spychalska wspomniała, iż zespół, który miał zostać powołany do dekomunizacji ulic
jest  bezzasadny.  Uznała,  że  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu
Osiedlowego jest odpowiednią komisją, która wyznaczy harmonogram działań. 
Pan Marczak dodał, że praktyką długoletnią w samorządzie kaliskim jest konsultowanie nazw
z radami  osiedli.  Ponadto  dodał,  że  najprostszą  zmianą  byłaby zmiana  nazwy za  nazwę.
Wiąże się to z tym, by nie dzielić ulic dodatkowo. Uznał, aby zmiany zostały wybrane do
czerwca, gdyż w lipcu i sierpniu nie ma sesji. 
Radny Chrzanowski zaproponował, aby najpierw poinformować  rady osiedla by wyznaczyły
swoje propozycje, a następnie radni dokonywali wyboru.
Radna Spychalska skłaniała się, aby najpierw wypracowano propozycje ze strony radnych,
a następnie z rad osiedli. 
Pan Marczak oznajmił, że jedno nie wyklucza drugiego.
Radny Piotrowski zapytał czy radni mogą się jeszcze zastanowić nad propozycjami i podać je
na  następnej  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego.
Przewodnicząca Komisji uznała, że chciałaby, aby po następnej komisji wysłać propozycje do
rad osiedli. 
Radna  Spychalska  przedstawiła  propozycje,  które  wpłynęły  dotychczas  od  mieszkańców
i radnych. 
Pan  Marczak  oznajmił,  że  wykaz  propozycji  nazw  ulic  nie  jest  żadnym  dokumentem
prawnym. 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała ulicę św. Jana Pawła II za ulicę Hanki Sawickiej.
Pan Marczak zwrócił uwagę, że mogą istnieć pomyłki w związku z placem Jana Pawła II.
Radny Piotrowski poparł tę propozycję, z kolei radny Grodziński uznał, że nie dublowałby
tych  nazw.  Radna  Spychalska  stwierdziła,  że  jej  propozycja  może  stanowić  problem
techniczny. 
Radny  Skarżyński  zwrócił  uwagę,  iż  ulica  Hanki  Sawickiej  posiada  specyficzny  kształt.
Uznał,  że  zmiana nazwy ulicy zawsze budzi ryzyko,  iż  za parę lat  kolejna Rada Miejska
będzie  podejmować  zmianę  nazwy ulic.  Dodał,  że  warto byłoby pójść wzorem Poznania,
gdzie poszczególne osiedla znajdują się pod nazwą i posiadają kolejny numer. Zaproponował
by z Osiedla Dobrzec zrobić Osiedle Piastowskie.  
Radny  Witoń  poparł  wniosek  mieszkańców  Majkowa,  aby  zmienić  ulicę  na  Bronisława
Koszutskiego, gdyż już dzisiaj na tej ulicy widnieje tablica z tą nazwą. Radna Spychalska
zapytała  czy  w  przypadku  wątpliwości  co  do  postaci  Bronisława  Koszutskiego  istnieje
możliwość wysłania zapytania do IPN. Radny Grodziński uznał, że należy to zweryfikować.
Pan Marczak  dodał,  że  nigdy w dokumentach  archiwalnych  Urzędu  Miejskiego  nie  było
uchwały z nazwą ulicy Bronisława Koszutskiego. Dodał, że wojewoda ma również prawo
zwrócić  się  z  zapytaniem  do  IPN.  W  związku  z  wątpliwościami  ze  strony  radnych
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby Naczelnik Marczak zwrócił się po dzisiejszej
komisji do IPN z zapytaniem.
Radna  Spychalska  poparła  propozycję  zmiany  nazwy  ulicy  Rumińskiego  na  ulicę
Mieczysława  Szarrasa.  Pan  Marczak  uznał,  że  istotne  są  również  sąsiednie  nazwy  ulic.
W przypadku ulicy Rumińskiego nie ma nawiązania do sąsiednich ulic. 
Radna  Spychalska  uznała,  aby  za  ulicę  Rumińskiego  zaproponować  ulicę  Mieczysława
Szarrasa, ulicę zgodą z katalogu ulic wpisujących się w sąsiednie ulice i jedną propozycję
pozostawić dla Rady Osiedla Śródmieście II. 
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Radny Grodziński zaproponował ulicę związaną ze znajdującym się obok budynku NOT-u,
np. ulicę Techniczną. 
Pan Marczak przedstawił  ulice znajdujące się na Osiedlu Majków w obrębie ulicy Józefa
Koszutskiego  i  ulicy  Szenwalda.  Ponadto  przedłożył  propozycje  ulic  znajdujących  się
w banku ulic.
Dariusz Grodziński wyszedł z propozycją zmiany nazwy ulicy położonej na Osiedlu Majków
na ulicę Wandy Karczewskiej – poetki. 
Radny Witoń zasugerował czy aby nie wziąć pod uwagę wszystkich poetów, którzy znajdują
się w banku ulic. 
Pani Spychalska oznajmiła, iż na Osiedlu Majków znajdują się dwie ulice wytypowane do
zmiany nazwy. Zasugerowała by zaproponować po dwie nazwy z kategorii poetów, a resztę
zostawić do wyboru mieszkańców.
Radny Skarżyński skłonił się ku propozycji zmiany nazwy ulicy na ulicę Cypriana Kamila
Norwida na Osiedlu Majków.
Radny Grodziński zaproponował zmianę nazwy ulicy na ul. Władysława Kościelniaka. Radny
Witoń uznał,  że propozycja zmiany tej  ulicy dobrze wkomponowywałaby się do budynku
UAM-u.
Radna Spychalska  podsumowała,  iż  propozycjami  do  zmiany nazwy ul.  Rumińskiego  są:
ul. Mieczysława Szarrasa, ul. Władysława Kościelniaka, jedna ulica techniczna i propozycja
od  rady  osiedla.  Natomiast  na  Majkowie:  ul.  Cypriana  Kamila  Norwida,  ul.  Wandy
Karczewskiej, ul. Władysława Reymonta , ul. Bronisława Koszutskiego.
Odnośnie propozycji radnego Skarżyńskiego w sprawie zmiany nazwy ul. Hanki Sawickiej na
Osiedle Piastowskie pan Marczak oznajmił, iż  należałoby wtedy zmienić uchwałę. Radny
Witoń zgłosił propozycję zmiany nazwy ul. Hanki Sawickiej na ul. Bohaterów Westerplatte.
Pan Marczak oznajmił,  iż w Kaliszu posiadamy rondo o takiej  nazwie.  Dodał, że Osiedle
Piastowskie  byłoby  jedynym  osiedlem,  które  zawierałoby  numerację.  Radny  Skarżyński
wyjaśnił, że w Poznaniu w Śródmieściu też widnieją nazwy ulic.
Radna Spychalska  zwróciła  uwagę,  iż  przy zmianie  nazwy ulic  wymianie  podlegać  będą
dokumenty, a także księgi wieczyste. 
Propozycjami  do  zmiany nazwy ul.  Hanki  Sawickiej  są:  Osiedle  Piastowskie,  Bohaterów
Westerplatte,  św. Jana Pawła II.  Radna Spychalska zaproponowała również ulicę Prymasa
Stefana  Wyszyńskiego.  Pan Marczak przedstawił  ulice  jakie  znajdują  się  w obrębie  ulicy
Hanki Sawickiej. 
W toku dyskusji głos zabrała pani █████████*, która oznajmiła, iż nie było podanego
terminu składania propozycji nazw ulic. Jako stowarzyszenie chcieli podać swoją propozycję.
Wobec  powyższego  zaproponowała  zmianę  nazwy  ulicy  Hanki  Sawickiej  na  prymasa
Karnkowskiego oraz Alinę Szapocznikow. 
Przewodnicząca  Komisji  wyjaśniła,  iż  nie  ma  podanego  terminu  składania  propozycji,
w każdym czasie można składać pozycje do banku ulic. Poprosiła, aby propozycja została
zgłoszona w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
Pan Marczak zaproponował by pismo z propozycjami zostało także wysłane do spółdzielni
mieszkaniowej Dobrzec. 
Pani █████████* poprosiła, aby podsumować propozycje nazw ulic. 
Radny Prus zgłosił propozycję zmiany nazwy ulicy Marii Koszutskiej na ulicę Elwiry Fibiger.
Radny Witoń zaproponował,  aby do zmienianych ulic na Majkowie zaproponować dwóch
noblistów. 
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Radni  wystąpili  z  propozycją  zmiany  nazwy  ul.  Józefa   Koszutskiego  na:  ul.  Wandy
Karczewskiej,  ul.  Władysława  Reymonta,  ul.  Bronisława  Koszutskiego  a  do  ul.  Lucjana
Szenwalda – ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Wisławy Szymborskiej. 
Pan Marczak przedstawił ulice znajdujące się w pobliżu ul. Stefana Dybowskiego. 
Radny Prus wspomniał o postaci Janusza Dybowskiego.
Radny Skarżyński zgłosił propozycję nadania ulicy imieniem Romana Dmowskiego, a pani
█████████*ulicę dr Edmunda Łuczaka. 
Radna Spychalska podsumowała propozycję nazw zmienianych ulic:  
-  ul.  Józefa  Koszuckiego  -  Wanda  Karczewska,  Władysława  Reymonta,  Bronisława
Koszuckiego,
- ul. Lucjana Szenwalda – Cypriana Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej,
-  ul.  Hanki  Sawickiej  -  Osiedle  Piastowskie,  Bohaterów Westerplatte,  św.  Jana  Pawła II,
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Aliny Szapocznikow, prymasa Stanisława Karnkowskiego,
- ul. Rumińskiego - Władysława Kościelniaka, ulica z tematyki technicznej.
Radna Spychalska  uznała,  aby propozycję  Mieczysława  Szarrasa  przenieść  do  propozycji
ul. Stefana Dybowskiego. 
-ul. Marii Koszuckiej- Elwiry Fibiger. 
-ul. Stefana Dybowskiego - Romana Dmowskiego, Edmunda Łuczaka, Mieczysława Szarrasa.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, że na przyszłej Komisji nastąpi kontynuacja prac, zostaną
wypracowane konkretne propozycje, które zostaną skierowane do rad osiedli. 
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016.
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.8. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2017.
Radny  Grodziński  zaproponował,  aby  do  planu  pracy  dopisać  wizytację  i  zapoznanie
z  funkcjonowaniem  Straży  Granicznej  oraz  z  Wojewódzkim  Inspektoratem  Transportu
Drogowego.
Głosowanie nad propozycją do planu pracy Komisji na rok 2017 wraz z propozycją radnego
Grodzińskiego: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.9. Korespondencja:
Przewodnicząca poinformowała o pismach jakie wpłynęły na posiedzenie Komisji. 
Odnośnie  pisma Komisji Heraldycznej w sprawie projektów symboli miasta Kalisza radny
Skarżyński  zapytał  czy  jest  określony  czas  na  zmianę  symbolów.  
Radna Spychalska oznajmiła,  iż Komisja Heraldyczna nie ma zastrzeżeń do herbu miasta,
natomiast  są  zastrzeżenia  do  odznaki  i  flagi.  Dodała,  że  Kancelaria  Rady  Miejskiej  po
otrzymaniu pisma zwróciła się do projektanta z prośbą o naniesienie zmian zgodnie z pismem
Komisji Heraldycznej. 
Naczelnik  Kancelarii  Rady Miejskiej  oznajmiła,  iż  Komisja  Heraldyczna  nie  wyznaczyła
terminu. 
Na  pytanie  radnego  Darwicha  czy  projektant  wykona  poprawki  w  ramach  tych  samych
środków  pani  Wawrzyniak  odpowiedziała  twierdząco.  Ponadto  dodała,  że  do  tej  pory
projektantowi  nie  zostały  wypłacone  żadne  pieniądze.  Jest  jedna  umowa,  która  jest
aneksowana. 
Radny Grodziński zapytał który projekt herbu został wysłany do Komisji Heraldycznej. Pani
Wawrzyniak odpowiedziała, że został wysłany ten projekt, który przeszedł w konsultacjach
społecznych.
Radny Witoń zapytał jaka jest szansa, aby w pierwszym półroczu wprowadzić nowy statut
miasta. Radna Spychalska odpowiedziała, że jest to też zależne od Komisji Heraldycznej. 
Radny Grodziński zapytał kto i dlaczego zajął się tematem herbu.
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Radna  Spychalska  odpowiedziała,  że  przyczyną  był  nieaktualny  statut,  a  herb  jest  tylko
załącznikiem do niego. 
Pani  Wawrzyniak  wspomniała,  iż  wojewoda  przysłał  pismo,  aby  samorządy  które  mają
nieheraldyczne  herby  zajęły  się  ich  uporządkowaniem  i  przekazały  je  do  Komisji
Heraldycznej. 
W sprawie pisma Prezesa Zarządu Oświetlenie Uliczne i  Drogowe o wyrażenie zgody na
zamieszczenie  herbu  w  broszurze  radna  Spychalska  poprosiła  członków  Komisji
o wyrażenie zgody poprzez głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).
Odnośnie odpowiedzi na wniosek Komisji w sprawie pojazdów pozostawionych bez tablic
rejestracyjnych radna Spychalska uznała, że tematem należy się zająć na jednym z posiedzeń
Komisji. Radny Grodziński zaproponował, aby nie czekać na kolejną Komisję, tylko poprosił
aby radna Spychalska sformułowała wniosek, że odpowiedź nie jest satysfakcjonująca i jakie
kroki  może  podjąć  samorząd,  żeby  usprawnić  ten  problem.  Wobec  powyższego
przewodnicząca Komisji sformułowała wniosek do prezydenta miasta o wskazanie prawnych
możliwości jakimi dysponuje samorząd w zakresie skutecznego usuwania wraków pojazdów
pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, a w szczególności  o przedstawienie jak wskazany
problem  rozwiązywany  jest  na  terenie  innych  samorządów.  Głosowanie:  6  osób  za
(6 obecnych).
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla
Śródmieście II – pani  █████████*. Oznajmiła, iż na posiedzenie Komisji zaproszeni
zostali reprezentacji RO Śródmieście II. 
Pani Spychalska odczytała pismo pani █████████*. Ponadto wspomniała, iż wpłynęła
także  korespondencja  Rady  Osiedla  Śródmieście  II  informująca  o  rezygnacji  pana
█████████*. 
Pan  Saša  Bošnjak  –  przewodniczący  Zarządu  RO  Śródmieście  II  oznajmił,  iż  z  panią
█████████* od początku były problemy. Wspomniał o zebraniu na którym nie było
pani  █████████* a  była  pani  wiceprezydent  Barbara  Gmerek.  Pan  Niewiejski  –
przewodniczący Rady oznajmił, że pani █████████* stawiała oskarżenia dla członków
rady, że nie została poinformowana o tym spotkaniu. Radna Spychalska uznała, że należało to
wyjaśnić na spotkaniu. 
Pan  Bošnjak  wspomniał  o  akcji  Zdrowy  Kalisz  zorganizowanej  przez  panią
█████████*. Dowiedział się, że z diety ma opłacić sprzątaczkę, otworzyć i zamknąć
szkołę.  Dodał,  że  pani  █████████* tak  sobie  uzgodniła  bez  porozumienia   z  Radą
Osiedla. 
Pani Wawrzyniak oznajmiła, że organizatorem Zdrowego Kalisza jest Miasto Kalisz.
Pani  █████████* oznajmiła,  iż pani  █████████*miała problem, iż poprzednia
rada, „układ” nie przeszedł. Zwróciła uwagę, że dobrze pracuje jej się w radzie osiedla. 
Pani Spychalska oznajmiła, iż należy starać się iść na kompromis. Zapytała w jaki sposób są
informowani  członkowie  rady o  zebraniach.  Przedstawiciele  Rady Osiedla  Śródmieście  II
oznajmili, iż informują o kolejnym spotkaniu na posiedzeniach rady, poprzez sms-y, a także
informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń.  Radna zwróciła uwagę, aby członkowie rady
starali się ze sobą rozmawiać. 
Radny Eskan Darwich zapytał czy zarząd rady osiedla posiada protokoły z zebrań. Ponadto
poprosił  o  przedstawienie  swojej  działalności  społecznej  w  okresie  sprawowania  funkcji
w radzie osiedla. 
Pani  █████████* oznajmiła,  iż  głównym  problemem  stanowi  fakt,  iż  pani
█████████* nie chciała zwrócić dokumentów. 
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Pani  Wawrzyniak oznajmiła,  że nie  może być takiej  sytuacji,  że  rada osiedla  nie  posiada
protokołów. 
Pani Spychalska oznajmiła, że protokoły zostały dołączone do pisma pani █████████*. 
Pani Wawrzyniak dodała, że rada osiedla powinna zgłosić do Kancelarii Rady Miejskiej, iż
pani  █████████*nie  chce  udostępnić  protokołów.  Dodała,  że  Kancelaria  Rady
Miejskiej posiada tylko uchwały rad osiedli. 
Pani Spychalska uznała, że Rada Osiedla Śródmieście II powinna zweryfikować protokoły.
Dodała,  aby  w  tym  roku  tak  rozplanować  prace  rady,  aby  wszystkie  środki  zostały
wydatkowane. 
Pani Wawrzyniak wspomniała o wcześniejszym spotkaniu z Radą Osiedla Śródmieście II,
gdzie wyjaśniła wydatkowanie środków publicznych. Dodała, że takie pisma zostały także
wysłane do rad osiedli. 
Pani Spychalska poprosiła, aby takie pisma były odczytywane na posiedzeniach rad osiedli.
Pani Wawrzyniak oznajmiła, iż największym problemem stanowi klasyfikacja budżetowa. 
Pan  Bošnjak oznajmił, iż do tej pory na posiedzenia rady osiedla przyszła radna Zarzycka
i  pani  wiceprezydent  Barbara  Gmerek.  Dodał,  że  zarówno  radni  jak  i  prezydenci  są
informowani o posiedzeniach rady osiedla. 
Pani  Spychalska  oznajmiła,  iż  jeżeli  na posiedzenia  rady osiedla  niezbędna jest  obecność
radnego, to należy go zaprosić. 
Na pytanie  radnego Piotrowskiego czy można sprawdzić  czy inne  rady osiedla  posiadają
protokoły ze swoich posiedzeń, pani Wawrzyniak odpowiedziała twierdząco. 
Radna Spychalska oznajmiła, że jeżeli jest jakiś problem w radzie to należy go zgłosić do
Kancelarii Rady Miejskiej. 
Na pytanie pana  Bošnjaka czy zapytał pani  █████████* jest obecnie członkiem rady
osiedla, pani Wawrzyniak odpowiedziała przecząco. Dodała, że rada osiedla musi dokonać
nowego wyboru sekretarza.  Ponadto protokoły,  które pani  █████████* dołączyła do
pisma zostaną przekazane Radzie Osiedla Śródmieście II.
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania   porządku  obrad  Przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie  dziękując
radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:
Natalia Janczak      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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