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Protokół Nr 0012.3.43.2017
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 20 czerwca 2017 roku 
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka

Akcyjna. 
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2017-2030.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta

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

8. Korespondencja:
-  pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  ws.  propozycji  nagród  za
osiągnięcia  w  służbie  dzielnicowych  oraz  funkcjonariuszy  Wydziału  Patrolowo
Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,
-  pismo  WGK.6625.1.4.2017  ws.  nadania  nazw  dla  czterech  dróg  publicznych
w związku  z  realizacją  obowiązujących  planów miejscowych  oraz  dokonywanych
podziałów nieruchomości,
-  uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2016. 

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

   + Korespondencja:
-pismo  Stowarzyszenia  Klubu  Rugby  Husaria  Kalisz  ws.  wyrażenia  zgody  na  
wykorzystanie oficjalnego herbu miasta Kalisza,
-pismo  pana  █████████*  ws.  wycofania  rezygnacji  z  członkostwa
w Radzie Osiedla Zagorzynek,
-Apel  Rady  Powiatu  Wągrowieckiego  ws.  ustanowienia  2018  Rokiem  Pamięci
odzyskania  Niepodległości  i  Wybuchu  Zwycięskiego  Powstania  Wielkopolskiego
1918/19,
- Apel Rady Powiatu Międzychodzkiego ws. ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

 *************************************************************************
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji, pani Magdalena Spychalska witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  spółki  Miejski  Klub  Sportowy  Kalisz
Spółka Akcyjna. 
Głos w tym punkcie zabrał pan Tomasz Taczała, kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego.
Oznajmił, iż w związku z wygraną w I lidze piłkarzy ręcznych istnieje możliwość awansu do
Superligi. Z ustawy o sporcie wynika, że w Superlidze mogą być tylko spółki akcyjne, wobec
powyższego istnieje konieczność utworzenia spółki akcyjnej. W jej skład wejdzie tylko piłka
ręczna. 
Radny Skarżyński zapytał co nastąpi z pozostałymi spółkami. 
Pan Taczał oznajmił, iż na dzień dzisiejszy będą dwie spółki. Dodał, że jeżeli na koniec roku
to  się  nie  zmieni,  docelowo będzie  jedna spółka  i  wtedy nastąpi  połączenie-  albo  spółka
akcyjna przejmie obecną spółkę z o.o.  albo na odwrót.  Pozostały dwa kluby będą istnieć
w spółce z o.o.
Radny  Skarżyński  zainteresował  się  zapisem  w  zmianie  uchwały  budżetowej  odnośnie
udziału dla nowo utworzonej spółki MKS Kalisz spółka akcyjna oraz udziały dla spółki MKS
Kalisz spółka z o.o.
Pan Taczała wyjaśnił, że dotyczy to starej spółki, która posiada zaległe zadłużenie.
Radny Darwich zapytał z czego wynika zadłużenie na kwotę 200 tys. zł. 
Pan Taczała odpowiedział, że są to składki ZUS w latach 2011-2013.
Radny Chrzanowski zainteresował się składem majątku spółki. 
Pan Taczała odpowiedział, że na dzień dzisiejszy wkład finansowy wynosi 100 tys. zł. Dodał,
że na tą chwilę nie przewidują aportu do spółki akcyjnej. 
Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały: 6 osoby za (6 obecnych).
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Projekt uchwały przedłożyła pani Aneta Ochocka Naczelnik Wydziału Finansowego. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
3 osoby za, 3 przeciw (6 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Aneta Ochocka przedłożyła wnioski dotyczące merytorycznie Komisji. 
Przewodnicząca Komisji wspomniała o wniosku jakie złożył Komendant Państwowej Straży
Pożarnej dotyczący zakupu środka gaśniczego do systemu piany sprężonej. 
Komendant  Państwowej  Straży  Pożarnej  pan  Sławomir  Kotoński  oznajmił,  że  środek
pianotwórczy w ostatnim czasie jest coraz bardziej używany z uwagi na częste pożary m.in.
przy ul. Ogrodowej i Dobrzeckiej. 
Tematem tym zainteresował się radny Darwich oraz radny Chrzanowski. Komendant zwrócił
uwagę, iż piana napowietrzona ma działanie izolujące. 
Przewodnicząca Komisji  oraz radny Chrzanowski poruszyli temat firm ubezpieczeniowych.
W  toku  dyskusji  Komisja  złożyła  wniosek  o  możliwość  dofinansowania  zakupu  środka
gaśniczego  do  systemu  piany  sprężonej  dla  Państwowej  Straży  Pożarnej  z  uwagi  na
wykorzystanie dotychczasowych zasobów. Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
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Głosowanie  nad  projektem  uchwały: 3  osoby  za,  3  osoby  wstrzymały  się  od  głosu
(6 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.
Pani  Aneta  Ochocka  przedłożyła  zadania  zawarte  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej
dotyczące merytorycznie Komisji. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały
 3 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosu (6 obecnych).
Ad.7.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2016  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta
Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Pan Janusz Sibiński, zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
odniósł  się  do  wsparcia  jednostek  OSP.  Wspomniał  o  udostępnianiu  na  preferencyjnych
warunkach pomieszczeń,  lokali  na prowadzenie działalności  na realizację  działań pożytku
publicznego oraz o partycypacyjnym udziale interesariuszy zewnętrznych. 
Wobec braku pytań ze strony radnych w/w sprawozdanie zostało przyjęte poprzez aklamację. 
Ad.8. Korespondencja:
Przewodnicząca Komisji poinformowała o korespondencji,  która została zadekretowana na
Komisję.  W  sprawie  pisma  dotyczącego  propozycji  nagród  za  osiągnięcia  w  służbie
dzielnicowych  oraz  funkcjonariuszy  Wydziału  Patrolowo  Interwencyjnego  Komendy
Miejskiej  Policji  w Kaliszu głos zabrał Komendant pan Dariusz Bieniek.  Oznajmił,  że na
podstawie zawartego porozumienia  15 lutego br. wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem
o  wyróżnienie  6  policjantów,  3  dzielnicowych  i  3  funkcjonariuszy  Wydziału  Patrolowo
Interwencyjnego wskazując za ich osiągnięcia i zaangażowanie w służbie. 
Radny Chrzanowski zainteresował się ilością wykroczeń i skalą przestępczości. 
Komendant  oznajmił,  że  popełnianych  jest  mniej  przestępstw,  natomiast  wzrasta  liczba
zatrzymanych sprawców złapanych „na gorącym uczynku”. Poziom wykroczeń jest bardzo
zbliżony. Dodał, że występują duże zagrożenia na drogach. 
Przewodnicząca  Komisji  poprosiła  o  przegłosowanie  wniosku  w  sprawie  przyznania
dorocznych nagród za osiągnięcia w służbie policjantów KMP w Kaliszu dla dzielnicowych:
asp. szt. Rafała Jaśkiewicza, st. asp. Grzegorza Dominiaka, asp. Zbigniewa Trzcińskiego oraz
dla funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego dla:  st.  sierż.  Mateusza Strzyża,
sierż. Dariusza Pawlaka, sierż. Sebastiana Szmaji: 6 osób za (6 obecnych).
W sprawie  pisma  dotyczącego  nadania  nazw  dla  czterech  dróg  publicznych  w  związku
z  realizacją  obowiązujących  planów  miejscowych  oraz  dokonywanych  podziałów
nieruchomości pani Katarzyna Pełka, zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii
oznajmiła, że właściwe jednostki pomocnicze zostały poproszone o konsultacje i ewentualne
przedłożenie  propozycji  nazw.  Pani  Pełka  przedstawiła  wnioski  z  przeprowadzonych
konsultacji. 
Radny Skarżyński oznajmił, aby przychylić się do propozycji nazw zgłoszonych przez rady
osiedli. Przychylił się do propozycji ulicy Batalionu Parasol, gdyż nie budzi ona kontrowersji.
Radny Grodziński zgodził się z przedmówcą. 
Komisja  przystąpiła  do  głosowania  w  sprawie  nadania  nazw  ulic  dla  czterech  dróg
publicznych: ul. Batalionu Parasol, ul. Leszczynowej, ul. Latyńskiej i ul. Achajskiej: 6 osób
za (6 obecnych).
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W sprawie pisma Stowarzyszenia Klubu Rugby Husaria Kalisz dotyczącego wyrażenia zgody
na wykorzystanie oficjalnego herbu miasta Kalisza pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik
Kancelarii Rady Miejskiej oznajmiła, iż ostateczną decyzję podejmuje prezydent natomiast
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego  wyraża  opinię.
Naczelnik  wspomniała,  że  kilka  dni  temu  otrzymano  od  █████████*  poprawki
odnośnie flagi, odznaczeń. Dodała, że zostało przygotowane pismo z kompletem materiałów,
które zostanie wysłane do Komisji Heraldycznej. 
Radna Spychalska dodała, że mamy kilka herbów miasta Kalisza, ale nie wiemy który jest
poprawny.
Radny Skarżyński zwrócił uwagę, aby w piśmie do  Klubu Rugby Husaria Kalisz zaznaczyć,
iż herb może ulec zmianie. 
Głosowanie nad wyrażeniem zgody na wykorzystanie oficjalnego herbu miasta Kalisza na
strojach  meczowych  drużyn  młodzieżowych  Klubu  Rugby  Husaria  Kalisz:  6  osób  za
(6 obecnych).
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż wpłynęło pismo z informacją o śmierci członka
Rady  Osiedla  Chmielnik.  Ponadto  wpłynęło  pismo  pana  █████████*  w  sprawie
wycofania  rezygnacji  z  członkostwa  w  Radzie  Osiedla  Zagorzynek.  Dodała,  że  została
przygotowana odpowiedź na to pismo. 
Ponadto wspomniała o piśmie w sprawie Apelu Rady Powiatu Wągrowieckiego oraz Apelu
Rady Powiatu Międzychodzkiego.
Radny Skarżyński oznajmił, że póki co można wstrzymać się z podjęciem Apelu. 
Radny Grodziński uznał, że taki Apel można przyjąć. 
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.10. Zakończenie 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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