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Protokół Nr 0012.4.21.2020
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu

Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 19 czerwca 2020 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Raport o stanie gminy za rok 2019.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku ”Wieloletniego programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzonymi
działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy drodze  wewnętrznej  na  terenie  miasta

Kalisza.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2020-2039.
10. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok.
11. Zaopiniowanie  wniosków o  nadanie  tytułu  „Honorowy Obywatel  Miasta  Kalisza”

i Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
13. Korespondencja:
 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu w sprawie przyznania dorocznych

nagród za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu;
 Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Kalisza na pismo mieszkańca z dnia 28 lutego

2020 r.;
 Pismo Rady Osiedla Majków z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków na budowę

windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;
 Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na pismo Rady Osiedla Majków z dnia 25 maja

2020 r. w sprawie pozyskania środków na budowę windy;
 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO –

0955/31/3/Ka/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji



Rewizyjnej  Rady Miasta  Kalisza  o  udzielenie  absolutorium dla  Prezydenta  Miasta
Kalisza za 2019 rok;

 Pismo mieszkańca z dnia 17-06-2020 r. w sprawie uwag do Budżetu Obywatelskiego.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu  Osiedlowego,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który  powitał  wszystkich  obecnych
radnych i gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3. Raport o stanie gminy za rok 2019.
Raport  omówił  pan  Marcin  Cieloszyk,  naczelnik  Kancelarii  Prezydenta.  W  związku
z brakiem pytań komisja przyjęła raport bez zastrzeżeń.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
omówił powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2019  roku  ”Wieloletniego  programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzonymi  działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższe sprawozdanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
Projekt  uchwały  omówił  pan  Michał  Marczak,  naczelnik  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem. Poinformował, że Rada Sołecka Sołectwa Dobrzec wystąpiła z propozycją nadania
nazwy: ul. Łany Dobrzeckie.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta
Kalisza.
Projekt  uchwały  omówił  pan  Michał  Marczak,  naczelnik  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem. Poinformował, że jest to ulica wewnętrzna nie stanowiąca własności miasta lecz
własność  osób  fizycznych,  które  dokonały  podziału  nieruchomości.  Właściciele  wystąpili
z propozycją nadania nazwy: ul. Ustronna. Nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez
Radę Osiedla Dobro.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały  w  działach
i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności komisji. 
Głosowanie: 5 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania (8 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020-2039.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały  w  działach
i rozdziałach merytoryczni wynikających z działalności komisji. 
W zawiązku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania (8 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
Projekt uchwały omówiła pani Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju
Miasta.
Radny  Tadeusz  Skarżyński  zwrócił  uwagę  na  dość  małe  różnice  w  wysokości  środów
przeznaczonych na zadania pomiędzy małymi, a dużymi osiedlami.
Radny Sławomir Chrzanowski dopytywał  o zapis regulaminu mówiący o tym, że zadania
muszą być konkretne i nie mogą to być inwestycje częściowe, lecz zadania kompleksowe.
Zaznaczył,  że powyższy zapis będzie mógł stanowić zbyt duże ograniczenia, ponieważ na
niektórych osiedlach osiedlach są duże wolne przestrzenie do zagospodarowania, a środki na
takie zadania są ograniczone.
Pani                           , mieszkanka Kalisza, zapytała, czy jeśli rady osiedli proszone są
o  wydanie  opinii  dotyczącej  zgłoszonego  zadania  do  Budżetu  Obywatelskiego,  to  czy
mieszkańcy danego osiedla zostaną poinformowani o wydaniu takiej opinii. Pani Pokorska
zapewniła,  że  informacja  o  opinii  wydanej  przez  radę  osiedla  lub  sołectwa  będzie
udostępniona na stronie.
W zawiązku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie: 4 osoby za, 5 osób wstrzymało się od głosowania (9 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11.  Zaopiniowanie wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza” i Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
Przewodniczący komisji przedstawił kandydatury zarekomendowane do nadania odznaczeń
na ostatnim spotkaniu Konwentu Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński poinformował, że odbyło się spotkanie
przedstawicieli klubów oraz przedstawicieli Prezydenta, na którym podjęto wspólnie decyzję
o  kandydaturach  do  odznaczeń.  Poprosił,  aby  wzorem lat  poprzednich  radni  pozytywnie
zaopiniowali przedstawione kandydatury.
Radni przystąpili do głosowania nad przyjęciem kandydatury śp. Gustawa Arnolda Fibigera
do nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.
Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych).
Następnie  przystąpiono  do  głosowania  nad  przyjęciem  kandydatur  do  nadania  Odznaki
Honorowej Miasta Kalisza:
- Stanisławowi Paraczyńskiemu,
- śp. Adeli Przybył,
- o. Waldemarowi Ułanowiczowi,



- Piotrowi Zasuniowi,
- Polskiemu Towarzystwu Historycznemu Oddział w Kaliszu.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).
Przewodniczący komisji poinformował, że skoro wszystkie kandydatury zostały pozytywnie
zaopiniowane  jest  możliwość  rozszerzenia  porządku  obrad  o  dwa  przedmiotowe projekty
uchwał.
Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania
tytułu  Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza: 7 głosów za (7 obecnych).
Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania
Odznaki Honorowej Miasta Kalisza: 7 głosów za (7 obecnych).
W związku  z  rozszerzeniem porządku  obrad  przystąpiono  do  głosowania  nad  projektami
uchwał.
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa
Miasta Kalisza: 7 głosów za (7 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza:
7 głosów za (7 obecnych).

Ad.12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
Projekt uchwały omówiła pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
W zawiązku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie: 8 głosów za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13. Korespondencja:
 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu w sprawie przyznania dorocznych

nagród za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu;
Komendant  Miejski  Policji  w  Kaliszu,  pan  Dariusz  Bieniek  przedstawił  rekomendacje
kandydatur do przyznania dorocznych nagród.
Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyznania  dorocznych  nagród  za  osiągnięcia
w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu dla:
- sierż. Michała Wielowskiego – nagroda I stopnia, 
- sierż. szt. Sebastiana Szmaji – nagroda II stopnia,
- mł. asp. Łukasza Woźniaka – nagroda II stopnia,
- sierż. szt. Mateusza Strzyża – nagroda I stopnia,
- sierż. szt. Dariusza Pawlaka – nagroda II stopnia, 
- st. sierż. Krystiana Nowaka – nagroda III stopnia.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

 Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Kalisza na pismo mieszkańca z dnia 28 lutego
2020 r.;

Przyjęto do wiadomości.
 Pismo Rady Osiedla Majków z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków na budowę

windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;
Przyjęto do wiadomości.

 Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na pismo Rady Osiedla Majków z dnia 25 maja
2020 r. w sprawie pozyskania środków na budowę windy;

Przyjęto do wiadomości.
 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  nr

SO–0955/31/3/Ka/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej  Rady Miasta  Kalisza  o  udzielenie  absolutorium dla  Prezydenta  Miasta
Kalisza za 2019 rok;

Przyjęto do wiadomości.



 Pismo mieszkańca z dnia 17-06-2020 r. w sprawie uwag do Budżetu Obywatelskiego.
Przyjęto do wiadomości. Brak uwag. 

Ad.13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos zabrała  pani  Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta  Kalisza informując,  iż  podjęła  decyzję
o przejściu na emeryturę i dziękuje wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę.

Ad.14. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący 
     Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego 
         Rady Miasta Kalisza 

         /... / 
          Zbigniew Włodarek 


