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Protokół  nr 25/2016 

 

Z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu 

Osiedlowego  Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 25 lutego 2016 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 zatwierdzenia do realizacji projektu 

opracowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie 

osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, 

Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby 

Zatrudnienia. 

5. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie Kalisza na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

     6.   Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

     7.   Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Magdalena Spychalska otworzyła posiedzenie komisji witając 

radnych  

i przybyłych gości. 

 

Ad. 2 



Wobec braku uwag do przedłożonego porządku obrad radni przeszli  

do głosowania nad jego zatwierdzeniem: 9 osób za (9 obecnych).  

 

Ad. 3 

W związku z tym, iż zawarty w tym punkcie obrad projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby 

młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego” był już wcześniej omawiany na innych 

merytorycznych komisjach, wobec braku pytań ze strony radnych 

przewodnicząca komisji zaproponowała, by przejść do głosowania: 11 osób za  

(11 obecnych).    

Ad. 4 

Wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 

realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia radni przeszli do głosowania: 

11 osób za (11 obecnych).    

 

Ad.5 

Jak zaznaczyła pani Magdalena Spychalska projekt uchwały w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2017 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki także był już szczegółowo omawiany  

na merytorycznych komisjach, gdzie swoje zdanie na ten temat wyrazili 

poszczególni sołtysi. Głosowanie nad projektem: 11 osób za (11 obecnych).   

 

Ad.6  

W tym punkcie obrad pan radny Stanisław Paraczyński wystąpił z propozycją,  

by na jedno z kolejnych posiedzeń komisji zaprosić panią konserwator zabytków, 

która omówiłby kwestie związane z lokowaniem budynków mieszkalnych  

w sąsiedztwie Grodu Piastów na Zawodziu. Jak twierdzi radny Paraczyński,  

i na co uwagę zwracają jego zdaniem również mieszkańcy osiedla, warunki w tym 

zakresie są zbyt restrykcyjne i może dałoby się je jakoś złagodzić. Obecność pani 

konserwator na posiedzeniu komisji umożliwiłaby uzyskanie wielu cennych 

informacji i wyjaśnienie wątpliwości związanych z tym tematem. 

Przewodnicząca Magdalena Spychalska zasugerowała, że może dobrym 

rozwiązaniem byłoby poruszyć tę kwestię przy okazji omawiania np. zmian  

w planach zagospodarowania przestrzennego miasta, a radny Dariusz Grodziński 

dodał, że obecność pani konserwator można będzie wykorzystać  

do omówienia jeszcze kilku innych spraw związanych z Zawodziem  

i usytuowanym tam rezerwatem archeologicznym.  



Wniosek formalny radnego Stanisława Paraczyńskiego przyjęto jednogłośnie:  

11 osób za (11 obecnych).   
 

Ad.7 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła 

posiedzenie. 
 

 

 

 

               

                                                        Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

                                                        oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza 

                                                                                                /.../ 

                                                                                     Magdalena Spychalska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


