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    Protokół Nr 0012.3.59.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 22 maja 2018 roku 
*********************************************************************

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
**********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  samorządowej  instytucji  kultury  –

Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Adama  Asnyka  w  Kaliszu
i podania jej do publicznej wiadomości.

4. Projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za  2017  rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok (wraz z załącznikami).

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2018-2033.
7. Korespondencja:

- pismo RO XXV-Lecia dot. propozycji nowej nazwy osiedla,
- uchwała Nr 11/616/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
-  uchwała  Nr  SO-0954/47/Ka/2018  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

 *************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji,  pan  Tadeusz  Skarżyński  witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  samorządowej  instytucji  kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej
wiadomości.
Prowadzący  obrady poinformował,  że  projekt  uchwały  był  omawiany  na  wcześniejszych
komisjach,  wobec  powyższego  radni  przeszli  do  głosowania:  4  osoby  za,  2  osoby
wstrzymały się od głosowania (6 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok (wraz z załącznikami).
W tym punkcie głos zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, która przedłożyła projekt
uchwały. Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania.
Głosowanie  nad projektem uchwały:  6 osób za,  3  osoby wstrzymały  się  od głosowania
(9 obecnych).
Głosowanie  nad  sprawozdaniem  finansowym:  6  osób  za,  3  osoby  wstrzymały  się  od
głosowania (9 obecnych).
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Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Skarbnik Miasta omówiła wnioski merytorycznie podległe komisji prawa. 
Radny Piotrowski zainteresował się niewykorzystanymi środkami alkoholowymi.
Głosowanie: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania (9 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2018-2033.
Pani  Irena  Sawicka  oznajmiła,  iż  wnioski,  które  zostały  uwzględnione  w  zmianach
w budżecie znalazły się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Głosowanie: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania (9 obecnych).
Ad.7. Korespondencja.
Prowadzący obrady poinformował o wpłynięciu  pisma Rady Osiedla XXV-Lecia dotyczące
propozycji  nowej nazwy osiedla -  „Serbinów”. Głos w tym punkcie zabrała również pani
Katarzyna Wawrzyniak – Naczelnik Kancelarii Rady Miasta, która oznajmiła, iż Rada Miasta
podejmuje decyzję o nazwie osiedla. 
Przewodniczący Komisji złożył wniosek o przyjęcie pozytywnej opinii dla nazwy „Serbinów”
zgodnie  z  propozycją  Rady  Osiedla  dla  dotychczasowego  osiedla  „XXV-Lecia”.  
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

      Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
      oraz Samorządu Osiedlowego 

  Rady Miasta Kalisza
   /.../ 

        Tadeusz Skarżyński
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