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Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego 

Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 25 listopada 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  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2020 – 2039.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego

członkom  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  miasta  Kalisza,  którzy
uczestniczyli  w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniach  pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2020 r.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z  drogi  i  jego parkowanie  na  parkingu strzeżonym oraz  wysokości
kosztów  powstałych  w  przypadku  odstąpienia  od  wykonania  dyspozycji
usunięcia pojazdu.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

9. Projekt  uchwały w sprawie przystąpienia  do opracowania  Strategii  Rozwoju
Miasta Kalisza 2020+.

10. Zatwierdzenie  ważności  wyborów  w  jednostkach  pomocniczych  Miasta
Kalisza.

11. Korespondencja.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. 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: 8 osób za (8 obecnych). Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  krótko  przedstawiła  procedurę  uchwalania
budżetu. Poinformowała, że dochody Miasta w 2020 roku wyniosą 688 980 317 zł,
a wydatki 695 086 249 zł, co oznacza, że budżet jest deficytowy. Sam deficyt wynosi 6
105 932 zł i zostanie pokryty z kredytu o wartości 18 000 000 zł. Pozostała część
kredytu zostanie przeznaczona na spłatę innych zaciągniętych w latach poprzednich
zobowiązań. Dług na koniec 2020 roku wyniesie 268 089 100 zł. Dodała, że w 2020
roku na inwestycje przeznacza się 75 220 000 zł. Pani Skarbnik podkreśliła, że spadła
kwota  otrzymywana  z  podatku  PIT i  jest  to  związane  głównie  z  wprowadzeniem
zerowego  PIT-u.  Z  kolei  wpływ  na  zwiększenie  wydatków  miało  podniesienie
wynagrodzeń  wraz  z  pochodnymi.  Pani  Sawicka  poinformowała,  że  na
bezpieczeństwo publiczne i  ochronę przeciwpożarową w 2020 roku przeznacza się
17 760 400  co  stanowi  2,55%  całego  budżetu.  Na  inwestycje  związane
z bezpieczeństwem zabezpiecza się 634 150 zł. 
Pan Dariusz Bieniek Komendant Miejski Policji w Kaliszu poinformował, że kwota na
którą  złożył  wniosek  wynosiła  767 000  zł  a  finalnie  zabezpieczono  395 000  zł
i w związku z tym nie będzie możliwy zakup nowego radiowozu. Ponadto powiedział
o  150 000  zł  przeznaczanych  na  dodatkowe  patrole  i  o  opiece  nad  osobami
zatrzymanymi i nietrzeźwymi. Następnie omówił kwoty na nagrody dla policjantów
i opowiedział,  że 15 000 zł przeznacza się na działania profilaktyczne.  Komendant
złożył również wniosek na 90 000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów.
W związku z tym, że kwota zabezpieczona na działania jednostki jest sporo niższa jej
działanie może być zagrożone, choć pan Bieniek przyznaje, że będzie się starał robić
wszystko by dobrze funkcjonować w określonym budżecie.  
Pan  Tadeusz  Skarżyński,  Przewodniczący  Rady  Miasta  zapytał,  czy  kwota  na
dodatkowe  patrole  znalazła  się  w  puli  środków  zabezpieczonych.  Komendant
odpowiedział twierdząco. 
Radny Roman Piotrowski odniósł się do wypowiedzi Komendanta, że 150 000 zł na
dodatkowe  patrole  to  realna  kwota.  Radny  zapytał,  czy  wcześniej  te  kwoty  były
nierealne. Pan Bieniek odpowiedział, że tak, ponieważ nie można ich było w pełni
wykorzystać gdyż naruszało to czas, który policjant ma na odpoczynek. 
Radny  Sławomir  Chrzanowski  zapytał,  czy  w  ciągu  roku  środki  będą  mogły  być
zwiększone. Pani Sawicka odpowiedziała, że tak, ale trudno teraz powiedzieć w jakiej
wysokości będą wolne środki, i ile jednostek będzie potrzebowało wsparcia. Radny
dopytywał,  czy  gdyby  pojawiły  się  środki  to  czy  priorytetem  są  radiowozy  za
90 000 zł. Komendant odpowiedział, że tak. 



Pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych  poinformował,  że  w  2019  roku  policja  rozpoczynała  rok  z  budżetem
600 000 zł na wydatki bieżące, ale w trakcie roku kwota wzrosła do 700 500 zł, w tym
310 000 zł na wydatki bieżące, a reszta na inne wydatki m. in. zakup radiowozów.
Przewodniczący wyjaśnił, że komenda policji może liczyć na wsparcie Miasta, kiedy
tylko  pojawią  się  środki.  Zaproponował,  że  można  również  zgłosić  wniosek,  aby
wolne środki przeznaczyć na zakup radiowozów. 
Przewodniczący Rady Miasta,  pan Tadeusz  Skarżyński  zapytał,  ile  obecnie  policja
w Kaliszu posiada radiowozów i jaki jest ich stan techniczny. Pan Dariusz Bieniek
odpowiedział,  że  Komenda  posiada  61  radiowozów,  przy  czym  63  samochody
przysługują jednostce. W przeciągu ostatnich 2 lat ogółem wymieniono 25 pojazdów,
a  stan  techniczny  wszystkich  można  określić  jako  dobry.  Komendant  wyjaśnił,  że
radiowozy praktycznie cały czas są użytkowane, dlatego tak ważne jest aby w każdym
roku  były  jakieś  nowe  zakupy.  Pan  Quoos  wyjaśnił,  że  jeszcze  za  poprzedniego
komendanta  zaproponował,  aby  Miasto  dofinansowywało  naprawy  radiowozów,
ponieważ  cała  procedura  była  realizowana  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji
i  trwało  to  bardzo długo,  a  rezultaty  były  różne.  Otrzymał  jednak wiadomość,  że
Komenda  Wojewódzka  Policji  się  nie  zgadza  i  wparcie  jakiego  oczekuje  to
dofinansowanie  zakupów  nowych  radiowozów.  Pan  Bieniek  wyjaśnił,  że  teraz
naprawy  są  dokonywane  w  innym  miejscu,  a  od  1  października  ruszył  warsztat,
a dokładniej Punkt Obsługi Technicznej przy ul. Kordeckiego i dzięki temu punktowi
łatwiej i szybciej odbywa się naprawa aut. 
Następnie poddano pod głosowanie wniosek o przekazanie dla Komendy Miejskiej
Policji z wolnych środków kwoty na zakup dwóch radiowozów.
Pani Sawicka przypomniała, że Miasto w tym roku chce usunąć szkodliwe odpady
w  Szczypiornie.  Kalisz  dostanie  50%  dotację  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska.  Do  przetargu  przystąpiła  jedna  firma  i  zaproponowała  kwotę
35 000 000 zł. W związku z tym Miasto nie jest w stanie przeznaczyć takich środków
i  przetarg  został  unieważniony.  Jeżeli  pojawią  się  wolne  środki  być  może  będą
częściowo  przeznaczone  na  usunięcie  odpadów  w  Szczypiornie,  zapadnie  wtedy
decyzja, które zadania są ważniejsze. 
Głosowanie: 7 osób za, 1 osoba się wstrzymała (8 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Pan Sławomir Kotoński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
poinformował,  że na 2020 rok Straż złożyła wniosek o zabezpieczenie 100 000 zł.
Środki  te  będą  przeznaczone  m.in.  na  wymianę  dwóch samochodów,  których stan
techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie. 
Przewodniczący  Rady  Miasta  zapytał,  czy  nie  ma  potrzeby  używania  ciężkich
samochodów pożarniczych i  jak  wygląda  flota  samochodów w Państwowej  Straży
Pożarnej. Pan Kotoński wyjaśnił, że w tej chwili nie ma zapotrzebowania na wymianę
dużych  samochodów  gaśniczych.  Jednak  te  mniejsze  pojazdy  nadal  potrzebują
wymiany. 
Pan Dariusz Hybś, Komendant Straży Miejskiej Kalisza poinformował,  że wniosek
został  złożony  na  zabezpieczenie  3 842 000  zł,  a  ostatecznie  zabezpieczono
3 649 000  zł.  Największą  część  budżetu  stanowią  wynagrodzenia,  pozostała  część
pieniędzy  przeznaczana  jest  na  realizację  zadań  statutowych.  Komendant
zaproponował uzyskanie oszczędności w wysokości 90 000 zł ze względu m. in. na



brak  obsadzenia  kierowniczego  stanowiska  w  jednostce.  Zagrożeniem  jest  awaria
monitoringu, ponieważ jeżeli taka się pojawi, to jednostka nie będzie miała środków
na jej naprawę. 
Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  stwierdził,  że  radni  od  lat
dopytują o monitoring, ale sytuacja w zasadzie się nie zmienia. Wiadomo, że kamer
potrzeba  więcej,  jednak  co  chwile  pozostałe  się  psują.  Wyjaśnił,  że  najlepszym
rozwiązaniem  byłaby  całkowita  zmiana  monitoringu  w  Mieście.  Pan  Skarżyński
stwierdził,  że  powinno  się  wprowadzić,  może  nie  do  budżetu,  ale  chociaż  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej środki na stworzenie nowego systemu monitoringu.
Radny Chrzanowski zgodził się z przedmówcą i stwierdził, że jego klub z pewnością
poprze wszelkie działania związane z modernizacją monitoringu miejskiego.
Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek  stwierdził,  że  być  może  warto
nawet podjąć uchwałę intencyjną w zakresie monitoringu. 
Radni wspólnie stwierdzili,  że taki projekt uchwały mogą przygotować członkowie
komisji.  
Radny Roman Piotrowski powiedział,  że nawet nie wiadomo, ile  monitoring może
kosztować. Odpowiedziano mu, że będzie to tylko uchwała intencyjna. 
Pani  Ewelina  Fabiańczyk-Kustosz,  naczelnik  Wydziału  Gospodarczo-
Administracyjnego poinformowała, że głównym zadaniem wydziału jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania urzędu. Przyznała, że problemem są rosnące ceny, przez
które  ostatnio  unieważniono  przetarg,  ale  dołoży  wszelkich  starań,  aby  w  ramach
przyznanego budżetu dobrze wykonywać wszystkie zadania. 
Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  zapytał  o  remont  Sali
Recepcyjnej,  czyli  tej,  w której  odbywają  się  posiedzenia  Rady Miasta.  Naczelnik
odpowiedziała,  że  zadanie  to  nie  jest  zaplanowane  w  przyszłorocznym  budżecie.
Dodała, że przygotowany jest plan remontu, wykaz potrzebnych mebli i sprzętu, jest
zgoda  konserwatora  i  jeżeli  tylko  pojawią  się  środki  wydział  jest  gotowy  do
rozpoczęcia remontu. 
Radna Karolina Sadowska zapytała o zadanie komputeryzacji Urzędu Miasta za kwotę
100 000 zł, spytała jak realizowano do tej pory zadanie i czy urząd potrzebuje sprzętu
za taką kwotę. Pani Fabiańczyk-Kustosz wyjaśniła, że zadanie dotyczy informatyków,
ponieważ  oni  zajmują  się  komputerami.  Wydział  Administracyjno-Gospodarczy
zajmuje  się  zakupem  na  przykład  kserokopiarek,  które  są  kosztowne,  ponieważ
odchodzi  się  od  mniejszych  pojedynczych  sprzętów  przypisanych  do  stanowiska
i zastępuje się je profesjonalnym, ale droższym sprzętem. Pani Irena Sawicka odniosła
się do pytania radnej i odpowiedziała, że komputeryzacja w urzędzie jest realizowana
i faktycznie sprzęt jest wymieniany ze względu na zużycie. Dodała, że czasem sprzęty
są jeszcze przekazywane jednostkom organizacyjnym.  
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik Kancelarii  Rady Miasta  poinformowała,  że
wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 772 000 zł. W dziale rady gmin zabezpieczono
629 000 zł,  w tym diety, podróże służbowe - 510 000 zł, nagroda Miasta Kalisza -
30 000 zł, organizacja Uroczystej Sesji Rady Miasta i bieżące obsługa rady - 86 000 zł,
usługi telekomunikacyjne - 3 000 zł. W dziale urzędy gmin zaplanowano 49 000 zł, w
tym czynsze siedzib jednostek pomocniczych – 19 000 zł, media – 6 000 zł, energia
elektryczna  –  15 000 zł,  bieżące  utrzymanie  siedzib  –  1 000 zł,  zakup materiałów
wyposażenia – 4 000 zł. W pozostałej działalności na diety sołtysów, członków rad



sołeckich i rad osiedli zabezpiecza się 94 000 zł, a projekt planu wydatków jednostek
pomocniczych na 2020 rok wynosi 168 890 zł.
Przewodniczący Komisji powiedział, że z tego co wie, to budżet jest nieco większy od
tego z 2019 roku. Pani Wawrzyniak wyjaśniła, że budżet na 2020 rok jest większy
o 17 000 zł, ale jest to związane z podwyżką diet dla radnych rad osiedli i sołectw. 
Radna  Sadowska  zapytała,  na  jakiej  podstawie  rozdzielane  są  środki  dla
poszczególnych rad  czy  sołectw,  ponieważ  różną  się  one.  Naczelnik  wyjaśniła,  ze
kryterium,  które  decyduje  o  przyznanej  kwocie  jest  liczba  mieszkańców  danego
osiedla.  Jeśli  chodzi  o  sołectwa  zostały  one  przyłączone  do Kalisza  w 2000 roku
i zapewniono im pewne kwestie i tak jest do tej pory. 
Pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych  poinformował,  że  w tym roku  podczas  kwalifikacji  wojskowej  zostały
zwiększone stawki dla członków komisji lekarskiej, dlatego na to zadanie jest trochę
więcej środków niż w zeszłym roku. Jeśli chodzi o obronę narodową to są to środki
przeznaczone  na  szkolenie  obronne.  Bezpieczeństwo  publiczne  i  obrona
przeciwpożarowa to już  zadania  własne.  Obcięte środki  zostały w obszarach:  straż
graniczna, obrona cywilna i ratownictwo górskie i wodne. Środki zwiększono jedynie
na dziale Ochotnicza Straż Pożarna.  
Przewodniczący Rady Miasta,  Tadeusz Skarżyński  zapytał  odnośnie OSP,  dlaczego
wydatki bieżące wzrastają trzykrotnie, a inne służby mundurowe mają cięcia budżetu.
Pan Quoos odpowiedział, że w kwocie 656 000 zł znajduje się 236 150 zł z budżetu
obywatelskiego, na który wydział nie ma wpływu. Ponadto 165 000 zł to kwota na
planowany remont remizy OSP Lis. 
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby się wstrzymały (8 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie  zaopiniowany  w  działach  i  rozdziałach  merytorycznie  wynikających
z działalności komisji. 

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020 – 2039.
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Wyjaśniła,
że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana na taki okres, na który Miasto jest
związane  wszelkimi  kredytami  i  innymi  zobowiązaniami  finansowymi.
Poinformowała,  że  radni  znajdą  w  objaśnieniach  m.in.  to  jakie  dotacje  otrzyma
Miasto,  z  czego  będą  składać  się  dochody  majątkowe,  jakie  programy  będą
realizowane, ile wyniesie obsługa długu oraz sam dług. Pani Sawicka przypomniała,
że  w tym roku oddłużono Miasto  na  kwotę  13 000 000 zł.  Ponadto  WPF zawiera
załącznik nr 1 i załącznik nr 2. W załączniku nr 1 znajdziemy dochody ogółem i to jak
się będą kształtowały w poszczególnych latach, również wydatki ogółem, jak się będą
kształtowały i jak wygląda dług. Natomiast załącznik nr 2 obejmuje przedsięwzięcia,
które wchodzą do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Radny Sławomir Chrzanowski zapytał o realizację programu dróg osiedlowych. Pan
Krzysztof Gałka, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji odpowiedział, że
w  tej  chwili  w  projekcie  budżetu  jest  przyjęty  remont  ulicy  Rajskowskiej  wraz
z mostem,  a  realizacja  jest  przewidziana w latach 2020-2021.  Dodatkowo złożono
wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 



Głosowanie: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały (7 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie  zaopiniowany  w  działach  i  rozdziałach  merytorycznie  wynikających
z działalności komisji. 

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu
przysługującego  członkom  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  miasta
Kalisza,  którzy  uczestniczyli  w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
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.6.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2020 r.
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.7.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  na  2020  rok  wysokości  opłat  za
usunięcie  pojazdu  z  drogi  i  jego  parkowanie  na  parkingu  strzeżonym  oraz
wysokości  kosztów  powstałych  w  przypadku  odstąpienia  od  wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu.
Pan  Krzysztof  Gałka,  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  omówił
powyższy projekt uchwały. 
Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek  zapytał,  czy  zdaniem dyrektora
opłaty są dotkliwe. Pan Gałka odpowiedział, że spełniają one swoją funkcję. 
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju
Miasta Kalisza 2020+.
Pani  Monika  Otrębska-Juszczak,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta
omówiła powyższy projekt uchwały.
Radna Elżbieta Dębska nawiązała do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji, który
zapytał, czy my zdążymy stworzyć strategię do września 2020 tak, jak jest założone.
Radna wyjaśniła, że strategię tworzy firma zewnętrzna, będzie to kosztowało między



60 000 a 90 000 zł. Wspomniała, że wywiązała się dyskusja w tym temacie, czy by
może nie przeznaczyć tych środków dla pracowników urzędu i oni by wtedy stworzyli
taką strategię. 
Radny Roman Piotrowski wyraził wątpliwości co do tego, czy jeżeli przetarg wygra
firma z Warszawy, to czy właściwie wykona strategię, skoro nie zna ani Kaliszan ani
samego  Miasta.  Pani  Otrębska-Juszczak  wyjaśniła,  że  urzędnicy  zasięgają  opinii
o danej firmie, czy ma doświadczenie i rekomendacje od innych samorządów. Co do
wypowiedzi radnej  Dębskiej  poinformowała,  że dane i  informacje o Mieście firma
otrzymuje  od  urzędu,  poza  tym  tworzenie  strategii  jest  pracochłonne.  Pan  Janusz
Sibiński zgodził  się  z panią naczelnik,  że tworzenie strategii  jest  trudne i  wymaga
zaangażowania oraz czasu, którego w tej chwili brakuje, ponieważ pracownicy mają
dużo zadań, a taki dokument powinien być zrobiony rzetelnie. 
Głosowanie: 6 osób za, 1 osoba się wstrzymała (7 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.  

Ad.10.Zatwierdzenie  ważności  wyborów  w  jednostkach  pomocniczych  Miasta
Kalisza.
Przewodniczący Komisji, pan Zbigniew Włodarek wyjaśnił, że w pierwszym terminie
trzy  rady  osiedla  się  nie  wybrały.  W  związku  z  tym  ogłoszono  drugi  termin
14 listopada 2019 r.  W tym terminie rada osiedla Piskorzewie oraz Śródmieście II
wybrały  się,  natomiast  rada  osiedla  Korczak  nie.  Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,
naczelnik Kancelarii Rady Miasta dokończyła, że zgodnie ze statutem minął termin na
złożenie  protestu  wyborczego  wobec  czego  można  przystąpić  do  zatwierdzenia
wyborów. 

Projekt uchwały Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego
Rady  Miasta  Kalisza  w  sprawie  stwierdzenia  ważności  wyborów  w  Osiedlu
Piskorzewie.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Projektu  uchwały  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu
Osiedlowego  Rady  Miasta  Kalisza  w  sprawie  stwierdzenia  ważności  wyborów
w Osiedlu Śródmieście II.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Radny Roman Piotrowski zapytał, co z radą osiedla Korczak, która się nie wybrała.
Pani  Wawrzyniak  odpowiedziała,  że  teraz  mieszkańcy  powinny  złożyć  pismo  do
Prezydenta  z  podpisami  co  najmniej  30  osób,  że  wyrażają  wolę  przeprowadzenia
wyborów. Jeżeli tego nie zrobią rada nie będzie funkcjonowała. 

Ad.11.Korespondencja.
· Pismo mieszkańca z dnia 02.11.19 r.

Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek  poinformował,  że
mieszkaniec w piśmie prosi o utworzenie zespołu, który ponownie zajmie się



sprawą herbu. Radny zapytał, czy pozostali członkowie komisji widzą potrzebę
utworzenia  takiego  zespołu.  Radny  Roman  Piotrowski  zauważył,  że  zespół
ds.  herbu  powstał  już  w  poprzedniej  kadencji  i  wypracował  wnioski.
Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  jeżeli  ktoś  wyraża  chęć  pracy
w takim zespole to może się zgłaszać w Kancelarii Rady Miasta. Jeżeli zbierze
się grupa osób można wtedy pomyśleć o utworzeniu takiego zespołu. 

Ad.12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Mieszkaniec  obecny  na  posiedzeniu  stwierdził,  że  w  Internecie  nie  może  znaleźć
informacji odnośnie składów rad osiedli. Pani Katarzyna Wawrzyniak poinformowała,
że nazwiska przewodniczących rad osiedli i przewodniczących zarządów są dostępne
na  stronie  internetowej  Miasta,  natomiast  RODO  nie  pozwala  na  umieszczenie
nazwisk wszystkich członków rad osiedli.  Dodała,  że  Kancelaria  Rady Miasta  jest
w trakcie zbierania zgód na umieszczanie nazwisk na oficjalnych stronach Kalisza. 

Ad.13.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew
Włodarek zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 
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