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Protokół Nr 0012.4.18.2020
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza

które odbyło się w dniu 21 lutego 2020 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  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek

ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza 

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla

Miasta Kalisza na lata 2020-2039.
8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji  za 2019 rok.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
10. Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2021.
11. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie

wolnych  środków  w  budżecie  Miasta  Kalisza  w  latach  2020  –  2023
w  celu  modernizacji  i  rozbudowy  obecnie  funkcjonującego  Systemu
Monitoringu Wizyjnego Miasta oraz Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego
Miasta. 

12. Korespondencja:

 pismo mieszkańca z dnia 27.01.2020 r.

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Poznaniu  nr  SO-0951/12/D/3/Ka/2020 z  dnia  17  stycznia  2020 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez
Miasto Kalisz na 2020 rok.

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Poznaniu  nr  SO-0951/22/P/3/Ka/2020  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  



w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Miasta Kalisza.

 pismo Sołectwa Dobrzec w sprawie nadania nazwy drodze.

 pismo w sprawie nadania drogom nazwy: Bogusława Śliwy i Krzysztofa
Dąbrowskiego. 

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. 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.
Głosowanie  w sprawie  zmiany  porządku obrad  poprzez  dodanie  w korespondencji
punktu:  pismo  w  sprawie  nadania  drogom  nazw:  Krzysztofa  Dąbrowskiego
i Bogusława Śliwy: 6 osób za (6 obecnych).
Głosowanie  w  sprawie:  zmiany  porządku  obrad  poprzez  przeniesienie  punktu
10: omówienie kwestii funduszu sołeckiego na rok 2021 jako punkt 3 i zatwierdzenie
całego porządku obrad wraz ze zmianami: 6 osób za (6 obecnych). 
Porządek obrad wraz ze zmianami został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3.Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2021.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  ustawa  reguluje  zasady
działania funduszu sołeckiego i  jest  on ustalany na podstawie liczby mieszkańców.
Przeważnie było to około 70 000 zł i  każde z sołectw przedstawiało propozycje na
wykorzystanie tych środków. Najczęściej  sołectwa decydowały się na remont dróg,
jednak czasami nie wystarczało pieniędzy. Wtedy robiono tylko część drogi, jednak
było  to  bardziej  skomplikowane.  Ponadto  Miasto  przy  zrealizowanej  inwestycji
otrzymywało zwrot 10% nakładów. Czyli przy 70 000 zł było to 7 000 zł. Zwrot był
niewspółmierny do poniesionych kosztów czasu i  pracy. Ustawa mówi,  że fundusz
sołecki nie musi być realizowany, ale musi o tym zadecydować Rada Miasta w formie
uchwały. Dlatego Miasto, tak jak w poprzednich latach chce zrezygnować z funduszu
sołeckiego. Sołectwa mogą zgłaszać zadania do realizacji, ale będą one wykonywane
przez wydziały lub jednostki Miasta. W latach poprzednich sołectwa zgadzały się na
nieuruchamianie  funduszu  sołeckiego.  Następnie  pani  Sawicka  odczytała,  jakie
zadania w ostatnich latach były wykonane na terenie sołectw. Pani Zofia Kaczmarek,
Sołtys Sołectwa Sulisławice Kolonia, pan Sylwester Nowak, przedstawiciel Sołectwa
Dobrzec  oraz  pan  Janusz  Sibiński,  przedstawiciel  Sołectwa  Sulisławice  wspólnie
przyznali,  że  bez  wyodrębniania  funduszu  sołeckiego  w  latach  poprzednich
zrealizowano kilka ciekawych inwestycji i to za sumę wyższą, niż gdyby je realizować
z funduszu sołeckiego. Dlatego przyznali, że wzorem lat poprzednich zgadzają się na
niewyodrębnianie w budżecie Miasta funduszu sołeckiego. 



Radny Roman Piotrowski zapytał, czy fundusz sołecki pokrywa potrzeby inwestycyjne
sołectw. Pani Sawicka odpowiedziała, że nie.
Przewodniczący Komisji podsumował, że Rada Miasta ma czas do końca marca na
podjęcie stosownej uchwały. 

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący  Komisji  przypomniał,  że  w  Kaliszu  funkcjonują  dwie  apteki
całodobowe – przy ul. Zjazd i ul. Pułaskiego. 
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  "Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok".
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały.
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
Pan                          , mieszkaniec Kalisza zapytał, czy funkcjonuje coś takiego jak
bank nazw ulic. Otrzymał odpowiedź twierdzącą.
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały w działach
i rozdziałach merytoryczni wynikających z działalności komisji. 
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8.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. 
Pan                       , mieszkaniec Kalisza zapytał o kwotę 73 000 000 zł dla KLA.
Dodał, że w 2020 roku przekazuje się 2 000 000 zł, a w kolejnych już kwoty dużo
wyższe  bo  na  przykład  14 000 000  zł.  Skarbnik  wyjaśniła,  że  przekazywanie  tych
kwot wynika z umowy z Kaliskimi Liniami Autobusowymi. W budżecie znajduje się
kwota do przekazania w bieżącym roku, a w WPF-ie są kwoty do przekazania w latach
kolejnych. Radny Roman Piotrowski powiedział, że dopłaty od zawsze były wysokie,
bo już w 2006 roku sięgały 8 000 000-9 000 000 zł. Pan Marcin Cieloszyk, naczelnik
Kancelarii  Prezydenta  wyjaśnił,  że  duża  różnica  wynika  z  tego,  że  14 000 000  zł



znajduje się już w budżecie, a 2 800 000 zł, o których mówi mieszkaniec są jeszcze
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a  łącznie rekompensata w 2020 roku dla KLA
wynosi około 17 000 000 zł. 
Mieszkaniec poruszył jeszcze temat przebudowy trzech ulic i stworzenie woonerfów.
Według pana                 spowoduje to brak parkingów, a to doprowadzi do utraty pracy
przez wielu ludzi, ponieważ ucierpią przez to sklepy. Druga kwestia to rewaloryzacja
Parku Miejskiego, mieszkaniec zapytał, co zostanie zrobione za 5 500 000 zł, które są
zabezpieczone na ten cel.  Pan Marcin Cieloszyk wyjaśnił,  że rewaloryzacja całego
parku  może  kosztować  nawet  30 000 000  zł.  Miasto  chciałoby  skorzystać  z
dofinansowania, ale żeby się o nie starać należy mieć wkład własny, dlatego te środki
są zabezpieczone.  Pan           stwierdził,  że urzędnicy są optymistami,  a  cel  aby
zrewaloryzować Park Miejski jest bardzo odległy. 
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.9.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji  za 2019 rok.
Komisja przyjęła sprawozdanie.

Ad.10. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
Komisja przyjęła plan pracy na 2020 rok. 

Ad.11.Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zabezpieczenie wolnych środków w budżecie Miasta Kalisza w latach 2020 – 2023
w celu modernizacji i rozbudowy obecnie funkcjonującego Systemu Monitoringu
Wizyjnego Miasta oraz Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta.
Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  poinformował,  że  już  po
wniesieniu uchwały otrzymał informację od mecenasa współpracującego z Kancelarią
Rady  Miasta,  że  uchwała  jest  zbyt  szczegółowa  i  niesie  za  sobą  konsekwencje
finansowe,  które  na  tym etapie  są  nie  do  przyjęcia.  Istnieje  możliwość,  że  organ
nadzorczy odrzuciłby uchwałę. Wyjaśnił, że celem osób pracujących nad uchwałą było
to,  aby  była  to  uchwała  intencyjna,  choć  może  nie  do  końca  się  to  udało.
Przewodniczący uważa, że dobrze byłoby tak opracować tekst uchwały, aby była ona
intencyjna i nie niosła za sobą wątpliwości co do kwestii finansowych i prawnych. 
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka poinformowała, że uchwała w takiej formie nie
może zostać przyjęta, ponieważ  nie można angażować wolnych środków, jeżeli nie
znamy  ich  wysokości.  Druga  kwestia  to  brak  podanych  kwot,  jakie  planuje  się
przeznaczyć  na  zadanie  w  poszczególnych  latach.  Pani  Sawicka  zaproponowała
wprowadzenie do budżetu na 2020 rok tego zadania. Zasugerowała, aby rozpocząć od
projektu  i  zabezpieczyć  środki  na  jego  wykonanie.  Projekt  wskaże  ile  dokładnie
wyniosą  koszty.  Kiedy będą  one  już  określone,  będzie  można  przyjąć  wniosek do
Wieloletniej Prognozy Finansowej lub podjąć uchwałę intencyjną. Wobec powyższego
pani Sawicka uważa, że uchwała w tej formie nie powinna zostać przyjęta, ponieważ
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  by  ją  zakwestionowała.  Radny  Piotr  Mroziński
wyjaśnił, że być może to nie do końca tak wyszło, ale intencja jest dokładnie taka jak
mówi pani Skarbnik. Radny Roman Piotrowski zgłosił zastrzeżenie do nazwy projektu
uchwały „… w celu modernizacji i rozbudowy..”, ponieważ uważa, że tego systemu



nie da się już ani zmodernizować, ani rozbudować i należy go całkowicie od nowa
stworzyć. Radny Mroziński zapytał jaka jest szansa powodzenia jeżeli zgłoszono by
wniosek,  a  nie  podjęto  uchwały.  Pani  Sawicka  wyjaśniła,  że  jeżeli  pójdzie  to
wnioskiem  jest  o  wiele  większa  szansa  powodzenia.  Przewodniczący  Komisji,
Zbigniew Włodarek  stwierdził,  że  ceny w kosztorysie  są  już  nieaktualne i  zapytał
Komendanta  Straży  Miejskiej,  czy  wie  o  ile  zwiększy  się  koszt  inwestycji.  Pan
Dariusz Hybś nie odpowiedział na pytanie radnego. Radny Mroziński zaproponował,
aby zlecić zrobienie kosztorysu tej samej firmie, która robiła go wcześniej, ponieważ
będzie go tylko aktualizować, a nie tworzyć od nowa. Ponadto stwierdził, że na cenę
największy wpływ będą miały media do transmisji. 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował przegłosowanie wniosku do Prezydenta
Miasta Kalisza w sprawie wprowadzenia w budżecie Miasta Kalisza w roku 2020 do
zadań  inwestycyjnych  zadania:  opracowanie  projektu  modernizacji  i  rozbudowy
systemu  Monitoringu  Wizyjnego  Miasta  oraz  Centrum  Obsługi  Monitoringu
Wizyjnego Miasta: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek został przyjęty. 

Ad.12. Korespondencja:
a)pismo mieszkańca z dnia 27.01.2020 r.
Pan                            , mieszkaniec Kalisza poinformował, że niejednokrotnie
już kierował korespondencję do Przewodniczącego Rady Miasta, aby zajął się
tematem Statutu  i  błędów w nim zawartych,  a  dokładniej  błędów w herbie
i  pieczęci.  Mieszkaniec  oczekuje  odpowiedzi,  co  komisja  planuje  w  tym
temacie  zrobić.  Przewodniczący  Komisji  wyjaśnił,  że  nie  udzieli  teraz
odpowiedzi, ponieważ prace w tym temacie jeszcze się nie rozpoczęły. Jednak
przychyla się do prośby, aby zorganizować prelekcję na temat herbu. Radny
Roman  Piotrowski  powiedział,  że  w  poprzedniej  kadencji  pracował  zespół
statutowy, który wypracował wnioski i otrzymał opinię fachowców z dziedziny
heraldyki.  Mieszkaniec  uważa,  że  mimo  zasięgnięcia  opinii  heraldyków
wystąpiły błędy  i chce o nich opowiedzieć podczas prelekcji. Radna Elżbieta
Dębska zaproponowała, aby na spotkanie zaprosić osoby bardziej kompetentne
z kierunkowym wykształceniem. 
b)uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w  Poznaniu  nr  SO-0951/12/D/3/Ka/2020  z  dnia  17  stycznia  2020  r.
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez
Miasto Kalisz na 2020 rok.
Skarbnik  Miasta,  pani  Irena  Sawicka  omówiła  powyższą  opinię
i poinformowała, że jest ona pozytywna. 
c)uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w  Poznaniu  nr  SO-0951/22/P/3/Ka/2020  z  dnia  17  stycznia  2020  r.
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  prawidłowości  planowanej  kwoty  długu
Miasta Kalisza;
Skarbnik  Miasta,  pani  Irena  Sawicka  omówiła  powyższą  opinię
i poinformowała, że jest ona pozytywna. 
d)pismo Sołectwa Dobrzec w sprawie nadania nazwy drodze;
Przewodniczący  poinformował,  że  pismo  zostanie  przekazane  według
właściwości do Prezydenta.



e)pismo w sprawie nadania drogom nazwy: Bogusława Śliwy i Krzysztofa
Dąbrowskiego.
Przewodniczący  poinformował,  że  pismo  zostanie  przekazane  według
właściwości do Prezydenta.

Ad.13.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos  zabrał  pan                      ,  mieszkaniec  Kalisza,  który  poruszył  temat
Młodzieżowej  Rady Miasta.  Zaapelował,  aby chociaż  jeden radny zaopiekował  się
młodymi  osobami  i  pomógł  im  w  reaktywacji  Młodzieżowej  Rady  Miasta.  Pani
Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta  poinformowała,  że  tym
tematem  zajmuje  się  Wydział  Edukacji.  Drugą  poruszoną  kwestią  był  Budżet
Obywatelski  oraz  sytuacja,  że  osoby niepełnoletnie  mogą zgłaszać i  głosować nad
zadaniami, co według mieszkańca jest niezgodne z prawem. Przewodniczący Komisji
zaproponował, że skieruje zapytanie w kwestii, którą poruszył Kaliszanin i poczeka na
odpowiedź radcy prawnego. Pan             nie jest zadowolony również z faktu, że
Miasto wydało na zadaszenie rząpi ponad 180 000 zł. Według mieszkańca rząpia pod
Ratuszem  nie  powinna  być  w  ogóle  uznana  za  zabytek.  Na  koniec  Kaliszanin
poinformował,  że  podczas  ogłaszania  zwycięskiego  projektu  na  rewitalizację
Głównego  Rynku  zaproponował  Prezydentowi  spotkanie  w  sprawie  wybranego
projektu. Pan Kinastowski zapewnił, że spotka się z Kaliszaninem reprezentującym
mieszkańców,  ale  do  tej  pory  do  spotkania  nie  doszło.  Radny  Piotr  Mroziński
zapewnił, że też czeka na to spotkanie, ponieważ będą tam uszczegóławiane pewne
kwestie.  Radna Elżbieta Dębska stwierdziła,  że duże spotkania z mieszkańcami nie
zawsze  przynoszą  rezultaty,  ponieważ  w  dużej  grupie  ciężko  o  wypracowanie
jednoznacznych wniosków czy postulatów. 

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 


