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Protokół Nr 0012.4.15.2019
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu

Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 20 grudnia 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia

dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6. Korespondencja:

· Pismo  Przewodniczącego  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów
Wielkopolski z dnia 26.11.2019 r.,

· Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przez MK przedstawionego w projekcie budżetu na 2020 rok,

· Uchwała  RIO  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały
budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi MK na
2020 rok,

· Uchwała  RIO  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej MK na lata 2020-2039,

· Pismo mieszkańca z dnia 04.12.19 r. w sprawie herbu.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek,
który  powitał  wszystkich  obecnych  radnych  i  gości.  Podziękował  także
Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu za zaproszenie do
jednostki. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 



Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych omówił powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
Pan Michał Marczak, naczelnik Wydziału Geodezji i  Kartografii  omówił powyższy
projekt  uchwały.  Poinformował,  że  drogi  dla,  których  nazwy  są  przygotowane
znajdują  się  na  osiedlu  Tyniec.  Zaistniała  potrzeba  nazwania  dróg  ze  względu  na
powstające  tam  budynki  jednorodzinne  i  wielorodzinne.  Nazwy  zostały  wybrane
poprzez głosowanie internetowe i są to: ul. Ziołowa, ul. Szafranowa, ul. Bazyliowa
i ul. Tymiankowa. 
Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  zapytał,  czy  nazwy  były
konsultowane z radą osiedla Tyniec. Pan Marczak powiedział, że nie.  Wyjaśnił, że
temat tych ulic pojawił się już około 1,5 roku temu, kiedy powstawał Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.  Toczyły się wtedy rozmowy na temat  tych ulic
oraz  ul.  Rodzinnej,  która  znajduje  się  niedaleko ul.  Warszawskiej,  gdzie  powstały
nowe bloki Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W związku z tym, że
nie było opinii rady osiedla postanowiono odłączyć od reszty ul. Rodzinną, ponieważ
jej  nazwanie  było  pilne.  Co  do  pozostałych  ulic  po  kilku  monitach  rada  osiedla
zaproponowała m.in. ul. Ryżową, czy ul. Kukurydzianą. Ale Prezydent podjął decyzję,
aby nazwy wybrali mieszkańcy poprzez portal społecznościowy, dzięki temu szersze
grono odbiorców mogło zdecydować, a nie tylko rada osiedla. 
Radny Skarżyński stanął na stanowisku, że warto by było skonsultować nazwy ulic
z radą osiedla Tyniec. 
Radny Zbigniew Włodarek zapytał, czy nie przyjęcie na sesji grudniowej tej uchwały
spowoduje jakieś komplikacje. Naczelnik odpowiedział, że na chwile obecną nie jest
to sprawa pilna. 
Radni wspólnie podjęli decyzję, że należy zdjąć z porządku obrad projekt uchwały
i poczekać, aż rada osiedla wypowie się w tej kwestii.
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad powyższego projektu uchwały: 7 osób za
(7 obecnych). Wniosek został przyjęty.

Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka omówiła powyższy projekt uchwały w działach
i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności komisji.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.6. Korespondencja:
· Pismo  Przewodniczącego  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów

Wielkopolski z dnia 26.11.2019 r.;
Komisja przyjęła korespondencję do wiadomości. 



· Uchwała  RIO  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  możliwości
sfinansowania  deficytu  przez  MK  przedstawionego  w  projekcie
budżetu na 2020 rok;
Skarbnik  Miasta,  pani  Irena  Sawicka  omówiła  powyższą  uchwałę.
Poinformowała, że opinia jest pozytywna.

· Uchwała  RIO  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały
budżetowej  wraz  z  uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi
MK na 2020 rok;
Skarbnik  Miasta,  pani  Irena  Sawicka  omówiła  powyższą  uchwałę.
Poinformowała, że opinia jest pozytywna, ale z małym zastrzeżeniem.
Dotyczy ono budżetu obywatelskiego,  a konkretnie wyjazdu seniorów
z osiedla  Rajsków do Bazyliki  w Licheniu za  kwotę  4 200 zł.  Skład
orzekający twierdzi, że przedmiotowe zadanie nie mieści się w zakresie
zadań jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie to zostanie usunięte
z  budżetu  obywatelskiego,  a  kwota  przekazana  do  rezerwy.  Drugą
kwestią  poruszoną  przez  RIO  był  koncert  zespołu  Kombi  za  kwotę
125 000  zł,  który  został  zaproponowany  przez  radę  osiedla  Tyniec.
Zadanie  to  również  zostanie  usunięte  z  budżetu  obywatelskiego.
W związku z  tym pieniądze  zostaną  przekazane  na  następne  zadanie
w kolejności, które uzyskało najwięcej głosów.

· Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej MK na lata 2020-2039;
Skarbnik  Miasta,  pani  Irena  Sawicka  omówiła  powyższą  uchwałę.
Poinformowała, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  pogratulował
pani  Sawickiej  oraz  zespołowi  opracowującemu  budżet,  że  opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej są pozytywne. 
Radna  Karolina  Sadowska  powiedziała,  że  o  ile  dobrze  pamięta
w poprzednich latach odbywały się koncerty organizowane w ramach
budżetu obywatelskiego i co się wydarzyło, że teraz jest to zakazane.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że z reguły były to koncerty w ramach zadań
ogólnomiejskich. Ponadto zmienił się skład orzekający RIO, w związku
z tym mogło zmienić się też zdanie na pewne tematy. 
Radna  Elżbieta  Dębska  poinformowała,  że  rada  osiedla  Rajsków jest
w trudnej sytuacji, ponieważ nie może inwestować w osiedle gdyż jest to
teren zalewowy, a wyjazd był bardzo entuzjastycznie przyjęty. W chwili
obecnej rada osiedla jest bardzo zawiedziona. W związku z tym może
warto zastanowić się czym to zastąpić, lub sfinansować wyjazd z innych
środków, a nie z budżetu obywatelskiego. Pani Sawicka wyjaśniła, że
środki  na  zadania  dla  seniorów posiada  Wydział  Spraw Społecznych
i  Mieszkaniowych.  Można  złożyć  wniosek  i  być  może  uda  się
zrealizować zadanie z innej puli środków. 

· Pismo mieszkańca z dnia 04.12.19 r. w sprawie herbu.
Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  jeżeli  ktoś  z  radnych  jest
chętny do wzięcia udziału w debacie na temat herbu to w Kancelarii
Rady Miasta można się zapisywać. 



Ad.7.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos  w  punkcie  zabrał  pan  Sławomir  Kotoński,  Komendant  Państwowej  Straży
Pożarnej w Kaliszu, który omówił jak funkcjonuje jednostka, czym się zajmuje i jakie
posiada zasoby. 

Ad.8.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew
Włodarek  zamknął  posiedzenie  dziękując  wszystkim  za  udział,  dyskusję  oraz
zaproszenie do Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. 

Przewodniczący 
    Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

 oraz Samorządu Osiedlowego 
        Rady Miasta Kalisza

         /…/
         Zbigniew Włodarek


