
KRM.0012.0020.2018
D2018.02.02629

Protokół Nr 0012.3.54.2018
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 27 lutego 2018 roku 
*********************************************************************

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
**********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2019.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  połączenia  gmin  Miasta  Kalisz  i  Żelazków  oraz

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
7. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  i  ustalenia  granic

jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza.
8. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  Gminnego  Programu  Rewitalizacji

Miasta Kalisza.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  Odznaki  Honorowej  Miasta  Kalisza,

ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.
10. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  i  zasad  przyznawania  Nagrody  Miasta

Kalisza. 
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
12. Korespondencja:

- pismo WGK.6625.12.10.2015 dot. nadania nazw dla trzech dróg osiedlowych,
-  uchwała  Nr  SO-0951/41/D/4/Ka/2018  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2018 rok,
-  uchwała  Nr  SO-0951/46/P/4/Ka/2018  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza na lata 2018-2033.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

+ Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na
2019 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

 *************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji, pani Magdalena Spychalska witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca  Komisji  zaproponowała  zmianę  porządku  obrad  –  aby  punkt  6  stał  się
punktem 5.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 5 osób za (5 obecnych).
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Ad.3. Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2019.
Prowadząca obrady oznajmiła, iż sołtysi złożyli na piśmie informację o niewyrażeniu zgody
na wyodrębnienie w budżecie miasta Kalisza na 2019 rok środków finansowych stanowiących
fundusz sołecki. 
Głos  w  tym  punkcie  zabrała  pani  Skarbnik,  Irena  Sawicka.  Wyjaśniła  na  czym  polega
wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
Prowadząca  obrady poprosiła  Kancelarię  Rady Miasta  o  przygotowanie  projektu  uchwały
o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta Kalisza na 2019 rok środków
finansowych  stanowiących  fundusz  sołecki,  aby  podczas  trwania  obrad  móc  rozszerzyć
porządek obrad. 
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
Pan Janusz Sibiński, zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
oznajmił,  iż projekt  uchwały był  już omawiany na wcześniejszych komisjach,  dlatego też
poprosił o pytania. Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  połączenia  gmin  Miasta  Kalisz  i  Żelazków  oraz
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Radny  Grodziński  zgłosił  wniosek  formalny  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  komisji
przedmiotowego  projektu  uchwały.  Głosowanie:  3  osoby  za,  2  osoby  przeciw,  1  osoba
wstrzymała się od głosowania (6 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza
oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
3 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania (3 obecnych).
Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic
jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza.
Projekt uchwały przedłożyła pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
Oznajmiła,  iż  zmiany  dotyczą  powstania  nowych  ulic  oraz  przyporządkowania
nieruchomościom kolejnych  numerów  porządkowych.  Związane  jest  to  z  dekomunizacją.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany granic jednostek pomocniczych miasta, liczby
oraz nazwy jednostek nie podlegają zmianie. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
7 osób za (7 obecnych).
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalisza.
Prowadząca  obrady  oznajmiła,  iż  projekt  uchwały  został  omówiony  na  wcześniejszych
komisjach. Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały: 4 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania (6 obecnych).
Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  Odznaki  Honorowej  Miasta  Kalisza,
ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.
Projekt uchwały przedłożyła Naczelnik Kancelarii Rady Miasta. 
Głos w dyskusji zabrał mieszkaniec - pan Krzysztof Pietrzak, który poprosił o przełożenie
przedmiotowego  projektu  uchwały  na  następny  miesiąc.  Oznajmił,  iż  będą  trwały  prace
w Komisji Heraldycznej na temat herbu i kaliskich insygni. 
Prowadząca  obrady  wyjaśniła,  iż  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  formalnego  dokumentu,  na
podstawie którego można by podważyć zdanie prezydenta RP czy Komisji Heraldycznej. 
Projektem uchwały zainteresował się również radny Grodziński. 
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Głosowanie nad projektem uchwały:  4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania,
1 osoba nie głosowała (7 osób obecnych).
Radny  Piotrowski  oznajmił,  że  nie  zdążył  zagłosować  nad  projektem  uchwały  wobec
powyższego złożył wniosek o reasumpcje głosowania: 7 osób za (7 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały:  5 osób za,  2  osoby wstrzymały się  od głosowania
(7 obecnych).
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta
Kalisza. 
Prowadząca  obrady zgłosiła  wniosek formalny aby w przedmiotowym projekcie  uchwały
w § 2.1. wyrazy „w roku poprzedzającym” zastąpić wyrażeniem „w latach poprzedzających”,
w  §  2.1.  po  wyrazie  „kulturalnym”  dopisać  wyraz  „  ,sportowym”,  w  §  2.2.  wyraz
„ Regulaminu” zastąpić wyrazem „Regulamin”. Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zgłoszonym wnioskiem: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Projekt  uchwały  przedłożyła  pani  Skarbnik,  Irena  Sawicka,  która  przedstawiła  zadania
merytorycznie związane z komisją. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
5 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosowania (7 obecnych).
Prowadząca obrady oznajmiła, iż wpłynął projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2019 rok środków finansowych stanowiących fundusz
sołecki, wobec powyższego zaproponowała rozszerzenie porządku obrad – aby wspomniany
projekt uchwały stał się punktem 12.
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Kalisza na 2019 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. 
Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
7 osób za (7 obecnych).
Ad.13. Korespondencja:
Pismo WGK.6625.12.10.2015 dotyczące nadania nazw dla trzech dróg osiedlowych.  Głos
w tej sprawie zabrał pan Michał Marczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, który
omówił pismo. 
Radna Spychalska zaproponowała nadanie nazw ulic:
-ul. Dalmacka - łącząca ul. Rodową i ul. Słowiańską,
-ul.Połabska - równoległa do ul. Rodowej,
-ul.Fenicka -równoległa do ul. Słowiańskiej.
Wobec braku innych propozycji przystąpiono do głosowania nad nazwami ulic dla trzech dróg
osiedlowych: 7 osób za (7 obecnych).
Przechodząc  do  kolejnego  pisma,  pani  Skarbnik  omówiła  dwie  opinie  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  sprawie:  wyrażenia  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez
Miasto Kalisz na 2018 rok, a także w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Miasta Kalisza na lata 2018-2033.
Ad.14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.15. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 
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      Przewodnicząca
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
      oraz Samorządu Osiedlowego 

  Rady Miasta Kalisza
   /.../ 

  Magdalena Spychalska
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