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Protokół Nr 0012.3.41.2017
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza,  które odbyło się dnia 25 kwietnia 2017 roku 
*********************************************************************

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia

2016 roku.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Planu zrównoważonego rozwoju publicznego

transportu zbiorowego Miasta Kalisza. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
7. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”,

odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i Nagrody Miasta Kalisza.
8. Ciąg dalszy prac związanych z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego

ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów  i  urządzeń  użyteczności
publicznej. 

9. Korespondencja:
- pismo ws. rezygnacji z mandatu członków Rady Osiedla Zagorzynek,
- pisma rad osiedli ws. propozycji nadania nazw ulic,
-  pismo  WGK.6625.6.3.2.2017  ws.  propozycji  zmiany nazwy przez  Radę  Osiedla
Majków,
- pismo mieszkańców miasta ws. propozycji zmiany nazwy ul. Marii Koszutskiej,
- pismo radnego Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza ws. propozycji zmiany nazwy
ul. Hanki Sawickiej,
- pismo Stowarzyszenia Ludzi na Wózkach ws. propozycji nowej nazwy ulicy.
- pismo MZBM ws. konieczności zmiany lokalu Rady Osiedla Rogatka,
- uchwała Rady Osiedla Rogatka ws. zmiany siedziby,
-  pismo  Rady  Parafialnej  Parafii  św.  Gotarda  ws.  wykupienia  wystawionych
na sprzedaż działek.

10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.

***************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji, pani Magdalena Spychalska witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń. Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
Pani Skarbnik Irena Sawicka przedstawiła wykonanie budżetu,  a także poziom wydatków.
Wspomniała, iż dzisiejsza Komisja skupiać się będzie na działach administracja publiczna –
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dział  750  oraz  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa  -  dział  754.  Pani
Skarbnik nadmieniła o wydatkach realizowanych przez rady osiedla. 
Następnie sprawozdania z wykonania budżetu przedstawili komendanci jednostek – Komendy
Miejskiej Policji – pan Dariusz Bieniek oraz Komendy Straży Miejskiej – pan Dariusz Hybś. 
Radny Chrzanowski zainteresował się sprawą dotyczącą monitoringu. Komendant wyjaśnił, iż
po audycie na bieżącą są naprawiane i konserwowane kamery. Dodał, że pomaga mu w tym
osoba  która  zakładała  monitoring.  Pan  Hybś  wspomniał  o  problemach  m.in.  kamer
podłączonych z firmy ze Śremu, które są zabezpieczone hasłami. Radny Chrzanowski zwrócił
uwagę, iż warto byłoby zaangażować środki, aby zainwestować w system monitoringu. 
Radny Skarżyński zainteresował się odprawą emerytalną w wysokości 40 tys. zł. Komendant
oznajmił,  iż  kwota  jest  przeznaczona  dla  jednego  pracownika,  który  miał  najdłuższe
zatrudnienie. 
Radny Piotrowski skupił uwagę na działające punkty kamer. Komendant oznajmił, iż punktów
kamerowych jest ponad 30, jednak co chwilę psują się kolejne. 
Kolejne sprawozdanie przedstawili Komendant Państwowej Straży Pożarnej pan Sławomir
Kotoński, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych pan
Włodzimierz Karman oraz główny specjalista ds. ekonomicznych Wydziału Administracyjno-
Gospodarczego pan Rafał Zakrzewski. 
Radny Darwich wzbudził zainteresowanie transmisją live, gdyż rozumie, że składa się na nią
rzutnik, kamera HD oraz łącza internetowe. Wobec powyższego zapytał o koszty rzutnika,
kamery  HD  i  przetargu.  Pan  Zakrzewski  oznajmił,  iż  musiałby  zajrzeć  do  specyfikacji,
natomiast  zastosowane  było  postępowanie  z  wolnej  ręki.  Radny  poprosił  o  szczegóły
wydatków transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej  Kalisza. Prowadząca obrady poprosiła
o przygotowanie odpowiedzi dla radnego.
Kolejne sprawozdanie przedłożył p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji pan
Krzysztof Gałka oraz naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej pani Katarzyna Wawrzyniak. 
Po omówieniu sprawozdań radni przeszli do głosowania: 5 osób za, 3 osoby wstrzymały się
od głosu (8 obecnych).
Ad.4.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2016 roku.
Radny Witoń oznajmił,  iż jest  to jedna z ostatnich Komisji  na której  omawiana jest  w/w
informacja. Zaproponował by przejść do zadawania pytań. Wobec ich braku przystąpiono do
głosowania: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego Miasta Kalisza. 
Przewodnicząca poinformowała, że projekt był już omawiany na poszczególnych komisjach
i zaproponowała by przejść do pytań. Wobec ich braku przystąpiono do głosowania: 8 osób
za (8 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Pani  Skarbnik  Irena  Sawicka  omówiła  wnioski  merytorycznie  dotyczące  Komisji.  Wobec
braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 5 osób za, 3 osoby wstrzymały
się od głosu (8 obecnych).
Ad.7.  Zaopiniowanie  wniosków  o  przyznanie  tytułu  „Honorowy  Obywatel  Miasta
Kalisza”, odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i Nagrody Miasta Kalisza.
Prowadząca  obrady  poinformowała,  iż  temat  został  szczegółowo  omówiony  podczas
Konwentu, który odbył się 20 kwietnia 2017 r. Wypracowane zostało stanowisko dotyczące
przyznania poszczególnych odznak. 
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Radny Grodziński oznajmił, że wszystko było już ustalone na dzień przed Konwentem, a na
zebraniu nie było żadnej dyskusji, tylko przedstawienie woli. Radny Darwich dodał, że doszło
do  ustalenia  osób  bez  consensusu  z  opozycją.  Oznajmił,  że  zawsze  bywało  tak,  iż  na
Konwencie kluby ustalały pewne zasady. Radny Grodziński potwierdził, że nie ma żadnych
ustaleń ani consensusu. 
Radny Witoń dodał, iż rozmawiał z Przewodniczącym Rady i otrzymał informację, iż każdy
z  klubów  powinien  być  usatysfakcjonowany.  Ponadto  najprawdopodobniej  jeden
z kandydatów zgłoszony przez klub Platformy Obywatelskiej otrzyma medal od Prezydenta
Miasta.  W  toku  dyskusji  radny  zgłosił  wniosek  formalny  aby  wybrane  kandydatury
przegłosować blokowo.  Uznał,  iż  skoro na  Konwencie  podano listę  osób,  które  uzyskały
największą ilość głosów to należy je odczytać i głosować. Radny Grodziński oznajmił, iż nie
było  żadnych  głosów  na  spotkaniu.  Radny  Darwich  stwierdził,  iż  nie  ma  nic  przeciwko
kandydatom  wyróżnionym  do  odznaczeń  tylko  do  formy,  która  została  wybrana.
Przewodnicząca  Komisji  poprosiła,  aby przejść  do  głosowania  nad  wnioskiem złożonym
przez radnego Witonia. Głosowanie: 5 osób za, 3 osoby nie głosowały ( 8 obecnych). 
Głosowanie nad zaopiniowaniem wniosków o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Kalisza
dla:  Stanisława Wachowiaka,  Księdza  Prałata  Andrzeja  Gawła,  Chóru  Kameralnego WPA
w Kaliszu, UAM w Poznaniu, Magdaleny-Pisarskiej Krawczyk, Józefa Rogackiego:  5 osób
za, 3 osoby nie głosowały (8 obecnych). 
Głosowanie  nad  zaopiniowaniem  wniosków  na  nadanie  Honorowego  Obywatela  Miasta
Kalisza dla: śp. ppłk Henryka Grochowskiego, śp. Ignacego Bujnickiego: 4 osób za, 1 osoba
wstrzymała się od głosu, 3 osoby nie głosowały (8 obecnych). 
Głosowanie nad zaopiniowaniem wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Kalisza dla Beaty
Szymańskiej: 5 osób za, 3 osoby nie głosowały (8 obecnych). 
Ad.8. Ciąg dalszy prac związanych z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju  totalitarnego przez nazwy budowli,  obiektów i  urządzeń użyteczności
publicznej.
Prowadząca  obrady  poinformowała,  iż  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz
Samorządu Osiedlowego zwróciła  się  do poszczególnych jednostek pomocniczych miasta:
Dobrzec  P,  Dobrzec  W,  Majków,  Śródmieście  II,  Tyniec  z  prośbą  o  sporządzenie  opinii,
ewentualnie  uchwały  dotyczącej  zmiany  nazwy  ulic.  Rady  osiedla  na  spotkaniach
z mieszkańcami mogły podać swoje propozycje lub zarekomendować wcześniejsze pomysły.
Ponadto poszczególne rady przesłały informację do Kancelarii Rady Miejskiej. 
Pan  Michał  Marczak,  naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Kartografii  Urzędu  Miejskiego
przedstawił  przygotowane  zestawienie  nazw  ulic  z  propozycjami  zmian.  Wspomniał,  iż
zaproponowana przez mieszkańców ulica Piastów poparta podpisami nie wpłynęła na czas
obrad rady osiedla  Dobrzec P.  Radna Spychalska dodała,  że nie  można było użyć  nazwy
osiedla Piastów, wspomniała o nazwie Wału Piastowskiego. Radny Skarzyński oznajmił, iż
ulice piastowskie znajdują się na Zawodziu. Prowadząca obrady zwróciła uwagę, iż Komisja
zaproponowała  zmianę  ulicy  Marii  Koszutskiej  na  ulicę  Elwiry  Fibiger,  natomiast  rada
osiedla wysunęła propozycję ulicy Gustawa Arnolda Fibigera. Naczelnik Marczak dodał, że
w  Kaliszu  nazwany  jest  tak  skwer  znajdujący  się  przy  ul.  Handlowej,  jednak  nie  ma
przeciwwskazań  do  tego,  by  zmienić  ulicę  na  tą  nazwę.  Radny  Prus  przychylił  się,  by
upamiętnić  postać  Elwiry Fibiger.  Z  kolei  radny Skarżyński  przychylił  się  do  propozycji
podanej przez mieszkańców rady osiedla. Zdanie to poparł radny Grodziński. 
Radny Skarżyński stwierdził,  że na dzień dzisiejszy jako Komisja mogą zarekomendować
5 ulic,  problem pojawia się przy propozycji  ulicy Bronisława Koszutskiego, gdyż Instytut
Pamięci Narodowej wykluczył tą nazwę ulicy. Radny wysunął propozycję by na następnej
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Komisji zaprosić przedstawicieli Rady Osiedla Majków, aby przedstawić stanowisko Komisji.
Przewodnicząca  zaproponowała  by  pisemnie  zwrócić  się  do  rady  osiedla.  Pan  Marczak
oznajmił,  że  rada  osiedla  wiedziała,  że  ulica  Bronisława  Koszutskiego  nie  może  zostać
nadana, a mimo to świadomie tą ulicę wybrali. Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej dodała,
że taka była determinacja mieszkańców. 
Prowadząca obrady uznała, że radni mogą dokonać wyboru. Radny Skarżyński przychylił się
do propozycji Władysława Reymonta. Dodał, że nadanie ulicy imieniem Wandy Karczewskiej
należy mieć również na uwadze. 
Radny Grodziński oraz radny Witoń zaproponowali by wysłać do rady osiedla pismo aby
sami  zdecydowali  o  nadaniu  nazwy  imieniem  Władysława  Reymonta  lub  Wandy
Karczewskiej  w  terminie  do  10  maja.  Prowadząca  obrady  poprosiła  pana  Marczaka
o wysłanie pisma do Rady Osiedla Majków. 
W toku dyskusji przewodnicząca Komisji podsumowała, aby przegłosować propozycje rad
osiedli wraz z propozycją nadania nazwy imieniem Władysława Reymonta, natomiast jeśli
przyjdzie  odpowiedź od Rady Osiedla Majków, iż  nie  chcą tej  nazwy,  to  wtedy Komisja
zbierze się i zmieni nazwę pod kątem opinii mieszkańców. 
Głosowanie  nad  opinią  rad  osiedli  w  sprawie  zmiany  nazw  ulic:  Marii  Koszutskiej  na
Gustawa  Arnolda  Fibigera;  Hanki  Sawickiej  na  Prymasa  Stefana  Wyszyńskiego;  Józefa
Koszutskiego na Władysława Reymonta; Lucjana Szenwalda na Cypriana Kamila Norwida;
Bolesława Rumińskiego na Zacisze; Stefana Dybowskiego na Benedykta Dybowskiego: 
8 osób za (8 obecnych).
Pani  █████████*  dodała, iż propozycja zmiany nazwy ulicy Bolesława Rumińskiego
jest propozycją mieszkańców przekazaną przez radę osiedla. 
Mieszkaniec ulicy Stefana Dybowskiego dodał,  aby uszanować głos mieszkańców i dojść
w tej sprawie do consensusu. 
Mieszkaniec miasta zapytał czy proponowana nazwa ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego
nie  powinna  zawierać  słowa  „księdza”.  Pan  Marczak  oznajmił,  iż  taka  jest  propozycja
Stowarzyszenia  Civitas.  Dodał,  że  w  niektórych  miastach  jest  ulica  kardynała  Stefana
Wyszyńskiego.
Ad.9. Korespondencja:
Przewodnicząca  Komisji  oznajmiła,  iż  wpłynęły  pisma  rad  osiedli  w  sprawie  propozycji
nadania nazw ulic, pismo radnego Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza ws. propozycji zmiany
nazwy  ul.  Hanki  Sawickiej,  pismo  mieszkańców  miasta  ws.  propozycji  zmiany  nazwy
ul. Marii Koszutskiej, pismo WGK.6625.6.3.2.2017 ws. propozycji zmiany nazwy przez Radę
Osiedla Majków. Ponadto wpłynęło pismo Stowarzyszenia Ludzi na Wózkach ws. propozycji
nowej nazwy ulicy. Przewodnicząca poprosiła o wpisanie nowej ulicy do Banku Ulic. 
Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej pani Katarzyna Wawrzyniak poinformowała o zmianie
siedziby Rady Osiedla  Rogatka.  Lokal,  który do  tej  pory zajmowała  rada  osiedla  będzie
prawdopodobnie przeznaczony na cele mieszkaniowe.
Co  więcej,  wpłynęło  pismo  Rady  Parafialnej  Parafii  św.  Gotarda  ws.  wykupienia
wystawionych na sprzedaż działek. Pan Michał Pilas oznajmił, iż są na etapie analizowania
tematu. Dotyczy to dwóch działek, które stanowią własność prywatną, jedna jest zabudowana
budynkiem  mieszkalnym.  Z  kolei  działka  leżąca  obok  jest  niezabudowana,  ale  jest
przeznaczona pod budowę pawilonu usługowego. Cmentarz Rypinkowski jest  cmentarzem
parafialnym, teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zatem nie ma celu publicznego. 
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Prowadząca obrady wspomniała o piśmie dotyczącym rezygnacji z mandatu członków Rady
Osiedla  Zagorzynek.  Napomniana  korespondencja  została  odczytana  wobec  zaproszonych
gości z Rady Osiedla Zagorzynek. 
Przewodnicząca Rady Osiedla Zagorzynek,  pani  Agnieszka Banasiak oznajmiła,  iż  trudno
ustosunkować się do pisma, o którym słyszy po raz pierwszy. Dodała, że chciałaby otrzymać
jego  kopię,  aby  móc  zwołać  zebranie  i  przedstawić  to  członkom  rady  osiedla.  Radna
Spychalska  oznajmiła,  iż  coś  musiało  się  zadziać,  iż  rada  przestała  się  dogadywać.
Zaniepokoił  ją  fakt  zwoływania zebrań  z  dnia  na dzień.  Zapytała  czy w radzie  jest  stały
harmonogram spotkań. Pani Banasiak oznajmiła, iż  nie było stałych terminów, natomiast nikt
nie  skarżył  się  na  taką  formułę.  Pan  █████████* wspomniał  o  protokole  z  dnia  3
grudnia,  który  jest  dołączony  do  pisma.  Oznajmił,  iż  sygnalizowali  już  pewne  uwagi
dotyczące działalności rady. Ponadto dodał, że zwracał uwagę na temat rozdzielczości między
zarządem a radą, gospodarowania finansami, statutu rady. Wspomniał o zwołaniu zebrania z
dnia  na  dzień  bez  podania  celu  spotkania.  Dowiedział  się,  że  spotkanie,  które  prowadził
zastępca dotyczyło zorganizowania balu. Dodał,  że pytał się zastępcy czy przewodnicząca
była na tym spotkaniu -  „jedni mówią że tak,  wiele osób że nie”.  Pan  █████████*
oznajmił, iż prosił o listę obecności osób chętnych na bal i dopiero na trzecim spotkaniu udało
mu się „wyrwać” tą liste.
Pani  Banasiak  oznajmiła,  iż  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  zwrócił  się  do  niej
o  przekazanie  dokumentów  rady.  Dodała,  że  otrzymał  je  w  ciągu  10  minut  i  nie  było
problemu z wydaniem dokumentów. 
Jeden z członków rady oznajmił, że pan ███████*  otrzymał połowę dokumentów i gdy
ponownie  zwrócił  się  z  prośbą  o  nie,  to  ich  nie  otrzymał.  Pani  Banasiak  oznajmiła,  iż
przyniesie  je  na  najbliższe  posiedzenie  rady.  Dodała,  że  w  przypadku  wydawania
dokumentów nie ma gwarancji,  że dostanie je z powrotem w komplecie. Pani Spychalska
oznajmiła, iż analiza dokumentów powinna odbywać się na posiedzeniach rady. 
Prowadząca  obrady  poprosiła  panią  Katarzynę  Wawrzyniak,  Naczelnika  Kancelarii  Rady
Miejskiej, aby przedstawiła informacje dotyczące prawidłowego funkcjonowania rady. Jeden
z członków rady osiedla oznajmił, iż jako mieszkańcy zgłaszający się do rady dobrze wiedzą
jaki jest ich obowiązek. Pani Banasiak oznajmiła, iż z chęcią posłuchałaby tych informacji,
gdyż jest to jej pierwsza kadencja. Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż nie rozumie co się
stało skoro pojawia się problem, a członkowie twierdzą, że znają zasady.
Głos zabrała pani Wawrzyniak, która w kilku słowach przedstawiła zasady funkcjonowania
rady, zwracając szczególną uwagę na zwoływanie zebrań. Pani Spychalska zasugerowała aby
wypracować harmonogram spotkań i skutecznie powiadamiać członków poprzez sms, mail,
pocztę.
Pani  Banasiak oznajmiła,  iż  jest  problem z miejscem spotkań,  które obywają się  w salce
parafialnej, gdyż często gdy chcą zorganizować zebranie okazuje się, że odbywają się tam
inne spotkania. 
Pani  Naczelnik  dodała,  że  rada  osiedla  może zawnioskować  i  podjąć  uchwałę  o  zmianie
siedziby np. na szkołę. Pani Banasiak powiedziała, iż pytała się w Kancelarii Rady Miejskiej
i  usłyszała,  że nie  ma szans na zmianę siedziby.  Pani Naczelnik oznajmiła,  iż  wyjaśni  tą
sytuację. Dodała, że jest szansa na zmianę siedziby.
Głos zabrał członek rady osiedla pan █████* . Zwrócił uwagę, iż zorganizowano spotkanie
z  emerytami  cieszyło  się  bardzo  dobrym odbiorem.  Jeden z  mieszkańców powiedział,  iż
cieszy się, że rada robi coś w końcu dla nich. Oznajmił, iż rozmawiał z proboszczem, który
powiedział,  że  jak  skończą  się  remonty  budowy  świątyni  istnieje  szansa  na
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wygospodarowanie  pomieszczenia,  które  znajdowało  się  wcześniej  w  piwnicy.  Dałoby to
radzie możliwość pełnienia dyżurów. 
Jeden z członków rady oznajmił, iż do tej pory na żadnym z zebrań nie było podnoszonych
tematów dotyczących  zmiany siedziby.  Dodał,  że  kościół  był  jedynym miejscem na  tym
osiedlu. 
Pani Spychalska poprosiła, aby rada wypracowała na zebraniu stanowisko czy chcą zmiany
siedziby.
Jeden z członków rady oznajmił, że do tej pory współpraca z radą była bardzo dobra. Pan
████████*  dodał, że od jakiegoś czasu były przesłanki na temat funkcjonowania rady
takie jakie zawarł w piśmie.  Oznajmił,  iż korespondencja jest  podsumowaniem rezygnacji
z rady. Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż członkowie rady osiedla zostali zaproszeni po
to, by wyjaśnić pewne niejasności, wskazać kierunek działania. 
Głos zabrała pani  █████████* . Oznajmiła, iż jest zaskoczona zarzutami. Dodała, że
z  panem█████████*  bardzo  dobrze  jej  się  współpracowało.  Stwierdziła,  iż  pani
Banasiak jest osobą, która najwięcej pracuje w radzie, a pozostali ją kontrolują.
Radny Darwich dodał, że kilkakrotnie był na posiedzeniach rady i stawiał ją za wzór. Ponadto
bardzo dobrze ocenił pracę pana  █████████* i zaangażowanie pani Banasiak. Radny
zapytał kto może przyznać dietę i na co mogą ją wydatkować członkowie rady. Naczelnik
Kancelarii Rady Miejskiej oznajmiła, iż radny osiedlowy może wydatkować swoją dietę na co
chce.
Pan ████████*  – członek rady osiedla oznajmił, że od kilku kadencji panował zwyczaj,
iż diety były przeznaczane w gestii zarządu lub na potrzeby społeczności. Dodał, iż jeżeli
chciał  wydać  swoją  dietę  na  konsumpcje  w  obecności  swoich  kolegów  to  ją  wydał.
Stwierdził, iż powstały różnice poglądów i należałoby wrócić do postaw – „dieta jest pana
dietą”. 
Pan ████████*  wspomniał o zakupie szachów przez radę osiedla. Dodał, że podjął się
w ramach wolontariatu nauki gry w szachy. Spotkania odbywały się pierw w siedzibie rady,
następnie przeniesiono spotkania do szkoły. Dodał, że nie było problemu by w parafii pełnić
dyżury. 
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż na koniec roku nie została wydatkowana kwota 1 800
zł.  Pani  Banasiak  wyjaśniła,  iż  pieniądze  były  przeznaczone  na  kulturę  i  miało  zostać
zorganizowane spotkanie  andrzejkowe seniorów,  które  nie  odbyło  się.  Oznajmiła,  że  „nie
chciała  tego  wydać  na  byle  co”  i  wolała,  aby  te  pieniądze  wróciły  do  budżetu.  Pan
████████* dodał, że takie decyzje nie powinna podejmować jedna osoba tylko rada.
Przewodnicząca  Komisji  zapytała  czemu  nie  została  wcześniej  podjęta  decyzja
o wydatkowaniu tych pieniędzy? Pan ████████* oznajmił, iż zgłaszali dofinansowanie
dla  dzieci  z  osiedla  w  formie  paczek  i  uchwała  została  przegłosowana,  ale  nie  została
spełniona.  Pani  Spychalska  oraz  Naczelnik  Kancelarii  Rady  Miejskiej  wyjaśniły,  iż
obowiązuje klasyfikacja budżetowa i jeśli nie podejmie się z odpowiednim wyprzedzeniem
wniosku
o zmianę klasyfikacji budżetowej to wydatkowanie nie będzie możliwe. 
Pani  Skarbnik  dodała,  że  jeżeli  rada  ma  zamiar  coś  zrealizować  to  należy  wcześniej
skonsultować  to  z  Kancelarią  Rady  Miejskiej.  Ponadto  oznajmiła,  iż  wszyscy  działamy
w ramach finansów publicznych, gdzie objęci jesteśmy klasyfikacją budżetową. Do 5-tego
każdego miesiąca można składać wnioski o zmianę klasyfikacji budżetowej, które następnie
są zmieniane uchwałą Rady. 
Pan Darwich zapytał czy w związku, iż Rada Osiedla Zagorzynek zwróciła na koniec roku
kwotę 1 800 zł do budżetu, to czy jako radni w drodze uchwały są w stanie zwiększyć budżet?
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Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  iż  budżet  jest  planem rocznym.  Jeżeli  jakieś  pieniądze  zostaną
niewykorzystane to nic się nie stanie. Nie ma przepisów, które pozwoliłyby na przekazanie
niezrealizowanych środków z roku poprzedniego. Pani Spychalska dodała, że rady osiedla
dostają środki na dany rok według liczby mieszkańców. Pani Skarbnik oznajmiła, iż jeśli rada
nie  wykorzystała  wszystkich  środków  to  powinna  napisać  dlaczego  tak  się  stało,  żeby
w następnym roku nie zmniejszać środków. 
Mieszkaniec osiedla oznajmił, iż rozumie zapis prawny, co nie zmienia faktu, że wewnętrznie
zawsze z tym się nie zgadzał.
Radny Darwich  uznał,  iż  niewykorzystane  środki  przez  rady osiedli  powinny wracać  do
wolnych środków, a następnie z powrotem do rad osiedli. Pani Skarbnik uznała, że nie można
robić  odstępstwa.  Wspomniała  o  proponowanej  zmianie  przez  Sejm,  aby  wolne  środki
przeznaczać na pokrycie deficytu. 
Jeden  z  członków  rady oznajmił,  iż  są  przypadki  w  którym  zdarza  się  nie  wydatkować
pieniędzy i są przypadki w którym przy pewnych zadaniach brakuje środków. Zapytał czy nie
można wprowadzić dotacji celowych. Pani Skarbnik oznajmiła, iż nie ma takiej możliwości.
Wyjaśniła, iż przy tworzeniu budżetu trzeba go dostosować do  możliwości dochodów miasta.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż każda rada osiedla posiada swój statut. Dodała, że rada
osiedla  nie  powinna  skupiać  się  na  inwestycjach,  lecz  więcej  powinno  być  działań
społeczności  lokalnych.  Ponadto  rada  osiedla  może  składać  propozycje  do  budżetu.  Pani
Spychalska poprosiła,  aby usystematyzować pracę rady,  ustalić harmonogram, zaplanować
wydatkowanie środków, utrzymać więź z mieszkańcami. Oznajmiła, iż ma nadzieję, iż pan
████████*  będzie mógł kontynuować naukę gry w szachy. Pani Wawrzyniak poprosiła,
aby w momencie przygotowania harmonogramu przekazać go do Kancelarii Rady Miejskiej. 
Pani Banasiak oznajmiła, iż od jesieni prosi o wstawienie nowej szyby w tablicy osiedlowej.
Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej zapytała czy zostało wystosowane pismo w tej sprawie.
Przewodnicząca  oznajmiła,  że  nie.  Wobec powyższego naczelnik  poprosiła  o  skierowanie
pisma w tej sprawie. 
Pan Manikowski podziękował za spotkanie i rozmowę. Radny Darwich poprosił osoby, które
złożyły rezygnację by zastanowiły się nad swoją decyzją, gdyż ich praca jest potrzebna dla
Rady  Osiedla  Zagorzynek.  Przewodnicząca  poparła  te  słowa  i  poprosiła  jeszcze  raz
o przemyślenie. Oznajmiła, iż jako Komisja mogą potraktować to pismo jako informację i nie
przyjmować tej rezygnacji. 
Pani Skarbnik podsumowała, iż na spotkaniu zostało wyjaśnionych wiele spraw, które wpłyną
na prawidłową pracę rady.
Pan █████* oznajmił, że może złożyć rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego, po to
aby został nim pan ████████* 
Pani  Spychalska  poprosiła  pana  █████████* ,  aby  uszanować  głos  przedmówcy.
Dodała,  że  to  mieszkańcy  wybrali  radę  by  reprezentowali  osiedle.  Poprosiła,  aby
przedyskutować ten temat jeszcze raz.
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie  dziękując
radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.
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Protokołowała:
Marta Woźniak       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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