KRM.0002.0016.2018
D2018.11.02368

Protokół
I Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 22 listopada 2018 r.
1. Otwarcie I sesji Rady Miasta Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.
Po trzykrotnym odegraniu hejnału Miasta Kalisza, Stanisław Paraczyński, radny senior
powitał wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jako
radny senior, otworzył I sesję Rady Miasta Kalisza.
Następnie poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na
tabletach przycisku „KWORUM”.
Radny senior stwierdził, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 23 radnych.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
Katarzyna Tomczyk, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu
wręczyła zaświadczenie radnemu Marianowi Durlejowi, który na podstawie
postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu I wstąpił do Rady Miasta Kalisza
w miejsce Krystiana Kinastowskiego, który w II turze wyborów samorządowych
wybrany został na Prezydenta Miasta Kalisza.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
Radny senior poprosił o zabranie głosu Agnieszkę Konieczną, najmłodszą radną
i odczytanie roty ślubowania.
Agnieszka Konieczna, najmłodsza radna odczytała rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców.”,
a następnie wyczytała z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy
wypowiadali, według swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”.
Po ślubowaniu Stanisław Paraczyński podziękował obecnym, pogratulował oraz
stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miasta
Kalisza.
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Ze względu na nieobecność radnego Stanisława Paraczyńskiego, zgodnie z art. 20
ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który mówi, iż
„Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.”, dalszą część sesji poprowadził
kolejny radny najstarszy wiekiem, Zbigniew Włodarek.
Na pytanie czy ktoś z radnych ma wątpliwości w tym zakresie, nikt wątpliwości nie
zgłosił.
Następnie Zbigniew Włodarek poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez
naciśnięcie przycisku „KWORUM”.
4. Wręczenie Prezydentowi Miasta Kalisza zaświadczenia o wyborze.
Radny senior poprosił Katarzynę Tomczyk, przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej w Kaliszu o zabranie głosu i wręczenie Prezydentowi Miasta Kalisza
zaświadczenia o wyborze.
Katarzyna Tomczyk, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu – swoje
wystąpienie chciałam rozpocząć od sentencji „Per aspera ad astra”, czyli „Przez
trudy do gwiazd”. Dziś na początku nowej kadencji życzę państwu wytrwałości
w działaniach, powodzenia w realizacji przedsięwzięć, zaangażowania w pracę na
rzecz naszego miasta oraz aby społeczna akceptacja była motywacją do służby
mieszkańcom. Niech za państwa działania miasto nasze rozkwitało i rosło w siłę.
W tym momencie chciałam również przekazać serdeczne podziękowania dla członków
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu oraz dla koleżanek i kolegów z Urzędu Miasta
Kalisza za trud włożony w sprawny i bezproblemowy przebieg wyborów
samorządowych.
Następnie przewodnicząca wręczyła Krystianowi Kinastowskiemu zaświadczenie
o wyborze na Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Radny senior – z woli wyborców pan Krystian Wojciech Kinastowski został wybrany
Prezydentem Miasta Kalisza na kadencję 2018-2023. Zgodnie zatem z art. 29a ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez
nowo wybranego prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania.
Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną słów roty i ewentualne wypowiedzenie
zwrotu: „tak mi dopomóż Bóg”.
Krystian Kinastowski – obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję.
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Następnie Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza ubiegłej kadencji przekazał
insygnia Krystianowi Kinastowskiemu, prezydentowi Miasta Kalisza.
Grzegorz Sapiński – prezydentura miasta to swoista sztafeta, dzisiaj oddaję swoją
pałeczkę prezydentowi Kinastowskiemu, ale w tym miejscu wypada za te niespełna
4 lata, bo one miną 4 grudnia, podziękować całej rzeszy ludzi, którą miałem zaszczyt
dowodzić i mogliśmy dokonać wielkich rzeczy w Kaliszu. Nie myślałem, że będę miał
tremę, ale mam, więc pozwolicie, że będę zerkał czasami na kartkę, ale przede
wszystkim chciałem podziękować całej rzeszy urzędników na każdym szczeblu,
z moimi zastępcami na czele, z finansami z panią skarbnik na czele, z kadrami z panem
sekretarzem na czele, z wszystkimi naczelnikami, dyrektorami. Chciałem podziękować
wszystkim jednostkom, które współpracują i są częścią miasta, szkołom, zakładom
budżetowym, chciałem podziękować wszystkim pracownikom spółek miejskich. Bez
nich te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, szanowni państwo. Niezależnie jakie
informacje do was docierały, troszeczkę chociaż wam przytoczę, bo bardzo dużo ludzi
może o tym nie wiedzieć, ale nowa kadencja jest 5-letnia, ja będę życzył panu
Krystianowi Kinastowskiemu, prezydentowi Miasta Kalisza samych sukcesów, żeby był
bardzo dobrym prezydentem, żeby zrobił więcej ode mnie, ale nie tylko o 20%, bo
o tyle jest dłuższa kadencja, tylko żeby naprawdę zrobił dużo więcej, żeby się spełniły
wszystkie jego plany, marzenia, żeby Kalisz wyglądał tak, jak sobie rzeczywiście
wymarzył i co mówił w kampanii wyborczej, nawet jak wszystkiego nie zrobi, jeżeli
osiągnie chociaż część tych sukcesów należy mu bić brawo, bo to nie jest łatwa praca.
Myślę, że ekipę ma bardzo dobrą, a jeszcze uzupełni ją ludźmi, którym będzie mógł
bezgranicznie ufać, bo jest z nimi od dawna i będą wspólnie pracować na rzecz miasta
z tymi osobami, które sprawdziły się podczas mojej kadencji. A te kilka zdań
przytoczenia sukcesów, szanowni państwo, 152 mln zł bezzwrotnych dotacji dla miasta
Kalisza, z czego 117 mln zł z Unii Europejskiej. Te projekty pozwoliły wykonać
inwestycje na 216 mln zł, mówię tylko o dotowanych projektach, a w poprzedniej
kadencji inwestycje wyniosły 265 mln zł, wszystkie ogółem. 30 autobusów, nowych,
ekologia. W latach 2015-2018 9 boisk sportowych, w tym stadion i Majkowskie
Wembley, 19 placów zabaw, 2 sale gimnastyczne, jeśli chodzi o mieszkania myślę, że
niedługo będzie otwarcie, bo zostało odebrane 45 mieszkań socjalnych w tej chwili na
Noskowskiej, 4 drogi myślę, że będą zaraz odebrane, połączenie Wyszyńskiego
z Dobrzecką, Inwestorska, wyremontowana Al. Wojska Polskiego, Pokrzywnicka, tych
wcześniej zrobionych nie będę wymieniał. Kamienice, bo podobno się w Kaliszu nie
remontuje kamienic, 27 budynków komunalnych, 25 jest wyremontowanych, 2 są
w trakcie remontów. 1,6 mln zł na wymianę nieekologicznych pieców węglowych
w MZBM-ie na ekologiczne, 1,4 mln zł w prywatnych domach, podłączenie ciepła
miejskiego do centrum miasta i takie drobiazgi typu rower miejski z 10 tys.
użytkowników, czy TBS – 84 mieszkania dokończone po poprzednikach,
112 rozpoczętych, żeby teraz dokończyć. I tutaj, szanowni państwo, skończę, bo trzeba
oddać głos prezydentowi, któremu tak jak powiedziałem, życzę samych sukcesów, bo
Kalisz tego potrzebuje i na to zasługuje, także powiem żartobliwie, bo lubiłem
żartować z tej mównicy, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
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Głos zabrał również Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – dziś jest ten
dzień, w którym otwieramy kolejną nową kartę w historii Kalisza. Historii, w której
musimy wypełnić swoje zadanie jak najlepiej potrafimy, bo do tego wybrali nas
kaliszanie. Szanowni państwo radni, zaproszeni goście, ale przede wszystkim drodzy
kaliszanie, jestem zaszczycony, że mogę dziś przemawiać w tej pięknej sali
najstarszego miasta w Polsce w otoczeniu ludzi, których połączyła chęć pracy dla
miasta oraz nadzieja na lepszy Kalisz. Reprezentujemy różne środowiska, różne
światopoglądy, czego wyrazem jest nowo wyłoniona Rada Miasta. Te różnice nie
mogą stać się naszą słabością. I głęboko wierzę, że uda się przekłuć je w siłę
i mądrość. Wszyscy chcemy tego samego, pięknego, nowoczesnego i dynamicznego
miasta. Jestem przekonany, że w tej wyjątkowej, bo 5-letniej kadencji pokażemy
mieszkańcom, pokażemy całej Polsce, że mimo napiętych emocji społecznych w kraju,
my tutaj w Kaliszu, w tym zabytkowym ratuszu i w tej sali jesteśmy w stanie działać
wspólnie dla dobra miasta. Wynik wyborczy świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim
obdarzyli mnie kaliszanie, kaliszanie, którzy w różnych sprawach mają różne opinie,
ale w tej jednej zdecydowali ponad podziałami. Codziennie w swojej służbie miastu
zawsze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mającej wpływ na Kalisz i jego
obywateli będę pamiętał o tym, by tego zaufania nie stracić, by nie zawieść
mieszkańców Kalisza, by to zaufanie z każdym kolejnym dniem umacniać, by
kaliszanie byli dumni ze swojego miasta i byli dumni ze swojego prezydenta. Mój
wyborczy wynik nie jest osobistym zwycięstwem, to zwycięstwo wszystkich kaliszan,
którzy uwierzyli, że nowy samorząd, którym mam zaszczyt pokierować, potrafi
rozwiązać najważniejsze problemy miasta, potrafi pchnąć Kalisz ku rozwojowi
i nowoczesności. W wyborach wygrała nadzieja, energia i optymizm nad stagnacją
i rezygnacją, wygrała szczerość, współpraca i dialog ponad podziałami. Oby za 5 lat
okazało się, że tak naprawdę w tych wyborach wygrali wszyscy kaliszanie. Przed nami
5 lat ciężkiej i mam nadzieję owocnej pracy, stoją przed nami poważne wyzwania.
Pierwszym i najważniejszym jest rewitalizacja śródmieścia, z poszanowaniem dla
historii przeprowadźmy ją tak, by pozostawić po sobie piękne centrum miasta,
świecące przykładem dla innych miast, funkcjonalne i estetyczne na kolejnych 100 lat.
Razem musimy podjąć walkę ze smogiem, zmorą obecnych czasów, poprawić
funkcjonalność komunikacji publicznej, poprawić jakość i rozbudować sieć połączeń
drogowych, dążyć do budowy obwodnicy miasta. Na wyższy poziom podnieść kulturę,
edukację i sport, zaopiekować się tymi, którzy tej opieki potrzebują najbardziej
i sprawić, by jakość usług publicznych i warunków życia w Kaliszu przyciągały
nowych mieszkańców. Swoimi decyzjami musimy w każdym roku tej kadencji
pozostawić po sobie kolejny trwały miastotwórczy element, który przybliży nas do
wspólnego celu, nowoczesnego i lepszego Kalisza. Na koniec dziękuję wszystkim moim
poprzednikom, samorządowcom, którzy tworzyli w przeszłości samorządność Kalisza,
dziękuję też wszystkim osobom zaangażowanym w moją kampanię wyborczą, dziękuję
rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom, którzy byli dla mnie ogromnym
wsparciem i dzielnie znieśli trudy kampanii. Szanowni państwo, jaki będzie Kalisz
w 2023 r? Powinien być taki, aby mieszkańcy chcieli tu żyć. Od dzisiaj każda moja
decyzja, każda decyzja szanownych radnych buduje przyszły Kalisz, jego przyszłość
leży w naszych rękach. Energia poparta doświadczeniem niech daje nam siłę
i mądrość w każdym kolejnym dniu naszej kadencji.
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6. Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji ustalony przez Annę Krysicką,
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
Ze względu na konieczność ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta
Kalisza, radny senior zaproponował rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie
nowego punktu:
10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Kalisza.
Tym samym pozostałe punkty porządku obrad ulegną odpowiednio przesunięciu.
Radny senior poprosił zatem radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10,
przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Kalisza – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania –
Stanisław Paraczyński).
Jednocześnie radny senior poinformował, że w przypadku zgłoszenia przez radnych
propozycji zmian do porządku obrad dotyczących np. zmiany kolejności punktów,
dodania nowych punktów, zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych punktów, radni
będą musieli je kolejno przegłosować. Zmiany zostaną wprowadzone, jeżeli za zmianą
w każdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego
składu rady, to jest co najmniej 12 radnych.
Wobec braku innych propozycji oraz uwag do porządku obrad, radny senior stwierdził
przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia nowego punktu 10. Poprosił też
o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych, czyli dopisanie nowego punktu 10.
Dotychczasowy punkt 10 stał się zatem punktem 11, natomiast punkt 11 punktem 12.
Punkty 1-5 porządku obrad zostały już zrealizowane.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Komisję Skrutacyjną powołuje się uchwałą w celu przeprowadzenia głosowania nad
wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. Radni
otrzymali projekt uchwały w tej sprawie.
Biorąc pod uwagę, że jest to I sesja, radny senior zaprosił do składu Komisji
Skrutacyjnej radnych mających doświadczenie w pracy w radzie poprzednich
kadencji. Równocześnie przypomniał, że osoby kandydujące na przewodniczącego
Rady i wiceprzewodniczących Rady nie mogą wchodzić w skład Komisji
Skrutacyjnej.
Kolejno zgłoszono kandydaturę:
1) radnego Grzegorza Kulawinka,
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2) radnej Magdaleny Walczak,
3) radnego Romana Piotrowskiego.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur, radny senior zarządził głosowanie nad zamknięciem
listy kandydatów do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej – 22 osoby były za
(22 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania – Stanisław Paraczyński).
Następnie radni przystąpili do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami na
członków Komisji Skrutacyjnej z osobna, jednomyślnie pozytywnie przegłosowano
kandydaturę radnego Grzegorza Kulawinka – 22 osoby były za (22 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Stanisław Paraczyński).
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano również kandydaturę radnej Magdaleny
Walczak – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania –
Stanisław Paraczyński).
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali także kandydaturę radnego Romana
Piotrowskiego – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński).
W związku z powyższym radny senior poprosił członków Komisji Skrutacyjnej
o przejście do sali 36 w celu wyboru przewodniczącego komisji.
Po powrocie komisji, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Zbigniew Włodarek odczytał treść uchwały
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza,
stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 22 osoby były za
(22 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Stanisław Paraczyński) –
radny senior stwierdził przyjęcie uchwały.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza.
W nawiązaniu do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
rada wybiera ze swego grona przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Radny senior poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur wraz z rekomendacją.
Głos zabrał radny Mirosław Gabrysiak – mam zaszczyt w imieniu Klubu Radnych
Stowarzyszeń Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza przedstawić rekomendację na
przewodniczącego Rady Miasta Kalisza pana dra Janusza Pęcherza. Niniejszym
chciałbym zgłosić kandydaturę dra inż. Janusza Pęcherza na stanowisko
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przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Jestem głęboko przekonany, że nikomu z nas
nie muszę przybliżać sylwetki radnego. Wspomnę jedynie, iż Janusz Pęcherz jest
doktorem nauk chemicznych, nauczycielem akademickim, ale przede wszystkim od lat
wysoko cenionym samorządowcem, prezydentem Miasta trzech kadencji, w tym dwie
kadencje były osiągnięte już w pierwszej turze, jest to bardzo duże osiągnięcie. Pragnę
również dodać, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym „Zadaniem przewodniczącego jest … organizowanie pracy
rady oraz prowadzenie obrad rady”. Myślę, że radny Janusz Pęcherz zapewni nowo
wybranej Radzie Miasta Kalisza sprawne, stabilne, rzetelne funkcjonowanie,
a jednocześnie będzie godnie reprezentował kaliską władzę uchwałodawczą na
zewnątrz. Jest to osoba, która ponad podziałami kierowała będzie pracą rady dla
dobra miasta i jego mieszkańców.
Radny Janusz Pęcherz wyraził zgodę na kandydowanie.
Radosław Kołaciński – pragnę zgłosić i zarekomendować kandydaturę radnego
Dariusza Grodzińskiego na przewodniczącego Rady Miasta Kalisza z dwóch
powodów, bardzo ważnych. Po pierwsze tak w naszej ocenie należy to odczytać, wolę
wyborców Kalisza. Po drugie, jego cechy i dotychczasowe doświadczenie
predysponują go do tego jak mało kogo na tej sali. Dlaczego tak odczytujemy wolę
wyborców? Koalicja Obywatelska, której liderem jest Dariusz Grodziński wygrała
wybory do Rady Miasta Kalisza, otrzymała 23,88% głosów, drugie było Prawo
i Sprawiedliwość, uzyskujące 21,12%, dopiero trzecie miejsce połączone
Stowarzyszenia Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza z poparciem 20,4%
i czwarte SLD Lewica Razem, uzyskując 14,49%. Koalicja Obywatelska uzyskała
8 mandatów, zyskując plus 3 w stosunku do poprzedniej kadencji, PiS uzyskał
7 mandatów, co daje plus 2 mandaty, połączone stowarzyszenia ze stanem 5 radnych
utraciły 1 mandat, porównując do stanu radnych Samorządnego Kalisza i Wszystko
dla Kalisza z poprzedniej kadencji, podobnie SLD z 3 obecnie radnych. To Koalicja
Obywatelska bezdyskusyjnie wygrała wybory do Rady Miasta Kalisza, podobnie jak
osobiście Dariusz Grodziński, uzyskał on 1820 głosów, to o 25% głosów więcej od
drugiego wyniku, dokładnie 447 głosów więcej i o 34% więcej od kontrkandydata,
pana Janusza Pęcherza, dokładnie 624 głosy więcej. W naszej ocenie liczby nie
kłamią. Pytanie do wysokiej rady – czy liczymy się ze wskazaniami wyborców, czy
prowadzimy rozgrywki polityczne? Dlaczego Dariusz Grodziński jest najlepiej
predysponowanym do pełnienia tej funkcji? Ma wizję, pasję i doświadczenie, a swoimi
dokonaniami wielokrotnie udowodnił, że potrafi wznieść się ponad wszystkie podziały,
działając dla dobra wspólnego. Ma wiedzę, z wykształcenia jest administratywistą,
z doświadczenia samorządowcem z wieloma dokonaniami, ma w sobie pasję działania
społecznego. Od małego dziecka brał udział w zawodach Ligi Obrony Kraju, co
kontynuuje dziś w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu i Klubie Płetwonurków
Bursztyn. Są na tej sali osoby, które obserwują tą działalność Darka od dziecka, więc
jak jest w tym konsekwentny i mógłby podejść do mównicy, aby o tym zaświadczyć.
Praca społeczna to jego pasja, co udowadniał całym swoim życiem, działa na rzecz
społeczności lokalnej nieprzerwanie, bez względu na to, czy piastuje jakieś stanowisko
publiczne czy nie. To odróżnia go od tych, którzy mówią o dobru miasta tylko wtedy
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kiedy piastują stanowiska publicznie, a kiedy ich nie piastują zaprzestają działalności
społecznej i znikają. Piastując także kluczowe stanowiska w samorządzie udowodnił,
że potrafi współpracować i wspierać dobrą działalność dla miasta wykonywaną przez
każdego, bez względu na jego poglądy polityczne, czy przynależność partyjną. Na tej
sali są także osoby, które mogłyby podejść do mównicy i dać takie świadectwo na
przykładzie własnego doświadczenia, bo taki jest Darek. Interesuje go dobro miasta,
a nie polityczne rozgrywki. Jest też kandydatem, który łączy doświadczenie władzy
wykonawczej z bogatym doświadczeniem pracy w organach władzy uchwałodawczej.
To odróżnia go od jego głównego konkurenta, pana Janusza Pęcherza, który nie był
radnym i nie ma doświadczenia w sprawnym procedowaniu projektów uchwał, a także
organizowaniu pracy wysokiej rady, po prostu. To właśnie z wyżej wymienionych
powodów uważamy, że kandydatura Dariusza Grodzińskiego jest najlepsza na funkcję
przewodniczącego Rady Miasta, wiedza, pasja, doświadczenie prezydenckie,
urzędnicze i rajcowskie, a także szczerość intencji oraz umiejętność współpracy ponad
podziałami i wyraźna wola mieszkańców Kalisza to wszystko wskazuje na jego
kandydaturę, dlatego prosimy o poparcie tej kandydatury w głosowaniu, które za
chwilę nas czeka. To będzie dobra decyzja dla nas wszystkich i zgodna z wolą
mieszkańców.
Radny Dariusz Grodziński wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń, radny senior zarządził głosowanie nad zamknięciem
listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza – 22 osoby były za
(22 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania – Stanisław Paraczyński) –
radny senior zamknął listę kandydatów.
Następnie Zbigniew Włodarek poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przejście do
sali 36, w celu przygotowania kart do głosowania.
Po powrocie komisji oraz radnego seniora Stanisława Paraczyńskiego, radny senior
poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku
„KWORUM”.
Następnie radny senior poprosił o zabranie głosu przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej.
Magdalena Walczak, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – regulamin głosowania
określony został uchwałą Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta
Kalisza. Treść uchwały otrzymaliście państwo do wiadomości. Obecnie rozdamy
państwu karty do głosowania. Pragnę jedynie przypomnieć, że zgodnie z § 12
Regulaminu:
„1. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „X” w jednej kratce obok
nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na
przewodniczącego Rady.
2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
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1) postawił znak „X” w więcej niż jednej kratce;
2) nie postawił znaku „X” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata;
3) wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1;
głos taki uważa się za nieważny.”
Przedstawione zasady ujęte zostały również na karcie do głosowania.
Na sali przygotowana została kabina zapewniająca tajność głosowania, z której
możecie oczywiście państwo korzystać.
Następnie przewodnicząca odczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych,
prosząc o podejście do urny i wrzucenie karty do głosowania.
Radny senior poinformował obecnych, że głosowanie zostało zakończone, ogłaszając
30-minutową przerwę.
Po przerwie radny senior wznowił obrady, prosząc o zabranie głosu przewodniczącą
Komisji Skrutacyjnej.
Magdalena Walczak, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała treść protokołu
Nr 2/2018 Komisji Skrutacyjnej z wyborów Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza
przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2018 r., stanowiącego załącznik do niniejszego
protokołu.
W związku z powyższym Stanisław Paraczyński poprosił Katarzynę Wawrzyniak,
naczelnika Kancelarii Rady Miasta o odczytanie treści uchwały.
Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady Miasta odczytała treść uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu.
9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza prowadzenia sesji od
Radnego Seniora.
W dalszej kolejności Stanisław Paraczyński, radny senior poprosił Andrzeja Plichtę,
przewodniczącego Rady Miasta Kalisza ubiegłej kadencji o wspólne przekazanie
insygniów.
Radny senior pogratulował przewodniczącemu rady, dziękując jednocześnie za uwagę.
Głos zabrał Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza – na początek
podziękowania za wybór mnie na przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Widzę, że
mam nowy łańcuch, kiedyś miałem troszkę inny i cieszę się z tego, że dzisiaj nowy
prezydent Krystian Kinastowski będzie nosił łańcuch prezydenta Miasta. Dziękuję
wszystkim, którzy na mnie głosowali, ale dziękuję także wszystkim tym, którzy na mnie
nie głosowali. Mam taką nadzieję, że po prostu ta Rada Miasta Kalisza pod moim
przewodnictwem będzie pracować z energią, spokojem i poszanowaniem wszystkich
dla dobra miasta. Myślę, że będziemy wspierać wszystkie uchwały dobrze
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przygotowane przez nowego prezydenta po to, żeby rozwijać Kalisz. Wszyscy
w wyborach do Rady Miasta mieli postulaty, które temu rozwojowi będą służyły. Mam
nadzieję, że tak będzie przez cały okres. Ja ze swojej strony tylko mogę przyrzec, że
zrobię wszystko, żeby tak rzeczywiście było. Dziękuję serdecznie.
Szanowni państwo ponieważ nie było w pełni powitania z uwagi na stan zdrowia
radnego seniora Stanisława Paraczyńskiego. Za prowadzenie i tak mu bardzo
serdecznie dziękuję. Jak również dziękuję drugiemu seniorowi radnemu, panu
Zbigniewowi Włodarkowi, serdecznie dziękuję za prowadzenie tej części obrad.
Szanowni państwo, witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji:
– witam wysoką radę,
– witam prezydenta Miasta Kalisza,
– witam parlamentarzystów,
– witam członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu na czele z przewodniczącą,
panią Katarzyną Tomczyk,
– witam urzędników wyborczych Miasta Kalisza,
– witam pełnomocników komitetów wyborczych oraz osoby przez nich upoważnione.
Równie serdecznie witam:
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,
– dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta,
– komendantów policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów,
– przedstawicieli kaliskich mediów, którzy tutaj licznie dzisiaj przybyli.
Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na sali noszącej imię Prezydenta
Ignacego Adama Bujnickiego.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Kalisza.
Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza „Rada odrębną uchwałą określa
liczbę wiceprzewodniczących”, w związku z tym przewodniczący poprosił radnych
o przedstawienie propozycji.
O zabranie głosu poprosił radny Sławomir Chrzanowski – w zakresie tej uchwały Klub
Koalicji Obywatelskiej chciałby złożyć poprawkę. Chodzi o zmianę w § 1, iż ustala się
liczbę jednego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Zanim takie krótkie
uzasadnienie to może wypadałoby jeszcze i chciałbym to zrobić, pogratulować panu
przewodniczącemu nowo wybranemu, jak również pogratulować jego klubowi, koalicji
z PiS. Drodzy państwo, uzasadnienie co do treści tej uchwały. Jesteśmy przekonani, że
przewodniczący oraz jeden przewodniczący w zupełności sobie poradzą
z obowiązkami prezydium rady, jak również pracą całej Rady Miasta Kalisza.
Dodatkowo będziemy mieli okazję już dzisiaj, szanowni państwo, pokazać
mieszkańcom Kalisza, że celem nowej Rady Miasta Kalisza nie jest tworzenie
kolejnych niepotrzebnych stanowisk, a co za tym idzie wypłacania większych
wynagrodzeń z kieszeni mieszkańców Kalisza. Ja chciałbym tylko jeszcze przypomnieć,
że dopiero co zakończona kadencja, a pamiętamy wszyscy, ona liczyła sobie
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25 radnych, tą kadencję kończyliśmy również z przewodniczącym i jednym
wiceprzewodniczącym, co na pewno nie miało negatywnego wpływu na pracę rady,
a można by było rzec, że wręcz usprawniło jej pracę, zatem bardzo proszę
o głosowanie za tą poprawką.
Mirosław Gabrysiak – chciałbym tutaj z tego miejsca przedstawić stanowisko Klubu
Radnych Stowarzyszenia Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza dotyczące wyboru
liczby wiceprzewodniczących. Nie mogę zgodzić się z moim przedmówcą, bo w jego
wypowiedzi dostrzegam gorycz porażki. Nie można tego traktować w tej kategorii.
Szanowni państwo, chcieliśmy zaprosić przedstawicieli każdego klubu do pracy
w prezydium rady, nie zamykać nikomu drogi, dlatego stanowisko klubu jest takie, że
poprze każdego kandydata, po jednym z kandydatów z każdego klubu. Proponuję, żeby
było wybieranych trzech wiceprzewodniczących, po jednym z każdego klubu
i stanowisko nasze jest takie, że niezależnie od tego kto zostanie zgłoszony to nasz klub
takiego kandydata poprze.
Radni najpierw negatywnie przegłosowali propozycję radnego Sławomira
Chrzanowskiego dotyczącą jednego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza –
9 osób było za, 12 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu (22 radnych obecnych,
nieobecny podczas głosowania – Stanisław Paraczyński).
Następnie pozytywnie przegłosowano propozycję radnego Mirosława Gabrysiaka
dotyczącą trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza – 14 osób było za,
8 przeciw (22 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania – Stanisław
Paraczyński).
Pozytywnie przegłosowano także projekt uchwały określającej liczbę trzech
wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza – 14 osób było za, 8 przeciw (22 radnych
obecnych, nieobecny podczas głosowania – Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
11. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Kalisza.
W celu wyboru wiceprzewodniczących Rady
Nr I/1/2018 została powołana Komisja Skrutacyjna.

Miasta

Kalisza

uchwałą

W nawiązaniu do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
rada wybiera ze swego grona wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady.
Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów wraz z rekomendacją.
Głos zabrał radny Artur Kijewski – w imieniu Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości chciałbym zgłosić kandydaturę pana Tadeusza Skarżyńskiego na
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wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Pan Tadeusz Skarżyński jest obecnie, został
ponownie wybrany na radnego, wcześniej piastując swoją funkcję dał się poznać jako
sumienny, pracowity radny, posiadający tą cechę, że zarówno radni koalicyjni, jak
i opozycyjni, potrafił z każdym rozmawiać. Myślę, że będzie godnie reprezentował
kaliską Radę Miejską Kalisza i jako wiceprzewodniczący wspierał będzie również
przewodniczącego w jej obradach, także ponownie chciałem potwierdzić, że Klub
Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałby zgłosić pana Tadeusza Skarżyńskiego.
Radny Tadeusz Skarżyński wyraził zgodę na kandydowanie.
Kamila Majewska – chciałam zarekomendować na funkcję wiceprzewodniczącej Rady
Miejskiej Kalisza koleżankę Karolinę Pawliczak. Jest to doświadczony
samorządowiec, radna trzech kadencji, w czwartej kadencji pełniła funkcję
wiceprezydenta Kalisza. Zna samorząd od podszewki, zarówno właśnie od strony
i uchwałodawczej, jak i wykonawczej.
Radna Karolina Pawliczak wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur, przewodniczący podkreślił, że uzupełnienie składu
wiceprzewodniczących komisji będzie możliwe w każdym momencie, a następnie
zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kalisza – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Stanisław Paraczyński) – przewodniczący zamknął listę kandydatów.
Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przejście do sali 36, w celu
przygotowania kart do głosowania.
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący poprosił jej przedstawiciela
o rozdanie kart do głosowania, a przewodniczącą komisji o zabranie głosu i ponowne
przedstawienie zasad głosowania.
Magdalena Walczak, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – regulamin głosowania
został określony uchwałą Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miasta
Kalisza. Treść uchwały również otrzymaliście państwo do wiadomości. Obecnie
rozdamy państwu karty do głosowania. Pragnę jedynie przypomnieć, że:
„1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce pod wyrazem
TAK opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce pod wyrazem NIE
opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata.
2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1) postawił znak „X” jednocześnie w kratce pod wyrazem TAK, jak i w kratce pod
wyrazem NIE;
2) nie postawił znaku „X” w kratce ani pod wyrazem TAK, ani pod wyrazem NIE;
3) wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1;
jego głos uważa się za nieważny.”
Przedstawione zasady ujęte zostały również na karcie do głosowania.
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Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą każdy z radnych może oddać głos na dwóch
kandydatów.
Na sali przygotowana została kabina zapewniająca tajność głosowania, z której
możecie oczywiście państwo korzystać.
Następnie przewodnicząca odczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych,
prosząc o podejście do urny i wrzucenie karty do głosowania.
Przewodniczący poinformował obecnych, że głosowanie zostało zakończone,
ogłaszając 15-minutową przerwę, podczas której Komisja Skrutacyjna udała się do
sali 36.
Po przerwie przewodniczący wznowił
przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.

obrady,

prosząc

o

zabranie

głosu

Magdalena Walczak, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała treść protokołu
Nr 3/2018 Komisji Skrutacyjnej z wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Kalisza przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2018 r., stanowiącego załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący podziękował Komisji Skrutacyjnej za pracę, a następnie odczytał
treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza,
stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Janusz Pęcherz pogratulował radnym wybranym na wiceprzewodniczących Rady
Miasta Kalisza, Karolinie Pawliczak oraz Tadeuszowi Skarżyńskiemu,
zapraszając radnych do stołu prezydialnego.
12. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Kalisza.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął I Sesję Rady
Miasta Kalisza. Następna, II sesja odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godz. 9.00.

Radny Senior
/…/
Stanisław Paraczyński

Radny Senior
/…/
Zbigniew Włodarek

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Janusz Pęcherz

Sporządziła:
22.11.2018 r. E. Pastuszak
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