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KRM.0002.0017.2018 
D2018.12.00074 

 
Protokół 

II Sesji Rady Miasta Kalisza 
w dniu 30 listopada 2018 roku 

 
I. Otwarcie posiedzenia.  
 
Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na dzisiejszej 
Sesji Rady Miasta Kalisza:  
– radnych,  
– prezydenta, 
– wiceprezydenta, 
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,  
– dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, 
– komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej,  
– przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów, 
– przedstawicieli kaliskich mediów. 
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego 
Adama Bujnickiego. 
 
Następnie poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na 
tabletach przycisku „KWORUM”. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
przewodniczący otworzył II Sesję Rady Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy 
w niej 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować 
uchwały.  
 
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącą Karolinę Pawliczak. 
 
II. Propozycje zmian porządku obrad. 
 
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał przygotowane na II sesję, wraz 
z porządkiem obrad, w którym jest 11 projektów uchwał.  
 
W dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku propozycji bądź uwag do porządku obrad, przewodniczący stwierdził 
przyjęcie porządku obrad. 
 
III. Przyj ęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta Kalisza. 
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Wobec braku uwag do protokołu z I sesji, wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady 
Miasta, przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu. 
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
Ad. 1. określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza 
(str. 1-6). 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może 
powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot 
działania oraz skład osobowy. 
 
O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Grodziński – wczoraj jeszcze wieczorem 
obradowaliśmy na klubie i dyskutowaliśmy na ten temat i chcielibyśmy zaproponować 
państwu do rozważenia z prośbą o przyjęcie, pewną zmianę. Mamy poprawkę 
przygotowaną do tego projektu uchwały, w której proponujemy, aby ograniczyć liczbę 
stałych komisji Rady Miasta Kalisza z 8 do 6, według wykazu, ja przeczytam po kolei, 
że Komisja Rewizyjna obowiązkowa; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
obowiązkowa; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta i Komisja 
Środowiska oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej. Do tej poprawki chcemy 
przedstawić treść załącznika do niniejszej uchwały wraz z określeniem przedmiotów 
działalności komisji z zachowaniem i przypisaniem do nowych nazw komisji wszystkich 
dotychczasowych obszarów merytorycznych. Chcemy tu uzasadnić też, bo kurczy nam 
się miasto, zmniejsza się ilość mieszkańców, ilość wiceprezydentów oraz ilość 
radnych, a administracja Rady Miasta ma nam się niepotrzebnie zwiększyć. Mieliśmy 
wysoką radę w składzie 25-osobowym i wystarczył nam tylko jeden 
wiceprzewodniczący, teraz mamy dwóch. Podobnie przy 25-osobowej radzie mieliśmy 
7 komisji stałych, teraz mamy mieć ich aż 8. Wiemy, że to zmianą ustawową nałożono 
na nas obowiązek powołania nowej, obowiązkowej jak w przypadku rewizyjnej, 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji, ale na ilość pozostałych mamy my wpływ, dlatego 
zamiast rozrostu z 7 do 8 komisji proponujemy oszczędność w postaci 6 komisji. 
Mniejsza ilość komisji usprawni funkcjonowanie Urzędu Miasta Kalisza, chodzi 
głównie o to, aby zastępy urzędników mogły wykonywać efektywnie swoją pracę, a nie 
kolejny raz referować w gruncie rzeczy to samo i tym samym radnym na kolejnych 
komisjach. Wszystko powinno funkcjonować optymalnie, efektywnie i możliwie tanio. 
Proponujemy oszczędności, których celem nie jest osłabianie organów miasta, tylko 
takie, które mają podnieść jakość pracy Rady Miasta Kalisza i odciążyć, 
zoptymalizować funkcjonowanie Urzędu Miasta Kalisza. W związku z powyższym 
prosimy o poparcie i wprowadzenie niniejszej zmiany do projektu uchwały. 
 
Radni negatywnie przegłosowali wniosek radnego Dariusza Grodzińskiego dotyczący 
poprawki do projektu uchwały – 8 osób było za, 14 przeciw, 1 osoba wstrzymała się 
od głosu (23 radnych obecnych) – wniosek nie przeszedł. 
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Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały – 16 osób było za, 
7 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził 
przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 2. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza 
(str. 7-8). 
 
Z uwagi na fakt, że w punktach 2-9 dzisiejszego porządku obrad zawarte zostały 
projekty uchwał dotyczące składów osobowych komisji przewodniczący poprosił 
kolejno radnych o dokonanie zgłoszenia do poszczególnych komisji. 
 
Przypomniał jedynie, że zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały Nr III/27/2006 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad naliczania diet radnym 
Rady Miejskiej Kalisza oraz rozliczania kosztów podróży służbowych „Z wyjątkiem 
Przewodniczącego Rady, pełna dieta przysługuje radnym pracującym co najmniej 
w dwóch stałych komisjach.” 
 
Natomiast zgodnie z art. 18a ust. 2 oraz art. 18b. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym w skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem 
radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1, a więc 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. 
 
Głos zabrał radny Radosław Kołaciński – do Komisji Rewizyjnej z Klubu Koalicji 
Obywatelskiej zgłaszam siebie, Radosław Kołaciński i radnego Marcina Małeckiego. 
 
Kamila Majewska – zgłaszam siebie do pracy do Komisji Rewizyjnej. 
 
Artur Kijewski – zgłaszam do Komisji Rewizyjnej pana Sławomira Lasieckiego. 
  
Grzegorz Kulawinek – zgłaszam Mirosława Gabrysiaka do Komisji Rewizyjnej. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. 
 
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 3. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Kalisza (str. 9-10). 
 
O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Grodziński – chcę zgłosić radnych: radną 
Barbarę Oliwiecką i radnego Piotra Mrozińskiego. 
 
Artur Kijewski – zgłaszam do Komisji Skarg i Wniosków panią Agnieszkę Konieczną. 
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Karolina Pawliczak – w imieniu naszego klubu zgłaszam panią Kamilę Majewską do 
pracy w komisji skarg (radna nie wyraziła jednak zgody na kandydowanie), pana 
Zbigniewa Włodarka zgłaszam w takim razie. 
 
Mirosław Gabrysiak – w imieniu naszego klubu chciałbym zgłosić radnego Mariana 
Durleja do pracy w komisji. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. 
 
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 4. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza 
(str. 11-12). 
 
Głos zabrał radny Dariusz Grodziński – zgłaszam z Klubu Radnych Koalicji 
Obywatelskiej następujące osoby: Sławomir Chrzanowski, Radosław Kołaciński, Piotr 
Mroziński i Dariusz Grodziński. 
 
Mirosław Gabrysiak – w imieniu Klubu Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza 
chciałem zgłosić następujące osoby: pana Grzegorza Kulawinka, pana Mariana 
Durleja i siebie, czyli Mirosław Gabrysiak. 
 
Artur Kijewski – do komisji budżetu w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
chciałbym zgłosić pana Sławomira Lasieckiego, panią Agnieszkę Konieczną oraz moją 
osobę, Artur Kijewski. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zamknął listę kandydatów, a następnie 
odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 5. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz 
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza (str. 13-14). 
 
O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Grodziński – chciałbym zgłosić 
następujących radnych: panią Magdalenę Walczak, pana Eskana Darwicha, pana 
Sławomira Chrzanowskiego. 
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Artur Kijewski – w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym zgłosić do 
komisji prawa panią Elżbietę Dębską, panią Agnieszkę Konieczną i pana Romana 
Piotrowskiego. 
 
Karolina Pawliczak – chciałam zgłosić pana Zbigniewa Włodarka do Komisji Prawa, 
Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego. 
 
Marian Durlej – zgłaszamy pana radnego Stanisława Paraczyńskiego i pana 
Grzegorza Kulawinka. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zamknął listę kandydatów, a następnie 
odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, 
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. 
 
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 6. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 
Kalisza (str. 15-16). 
 
Głos zabrał radny Mirosław Gabrysiak – w imieniu naszego klubu chciałem zgłosić 
radnego Grzegorza Kulawinka i pana radnego Mariana Durleja do składu osobowego 
komisji edukacji. 
 
Karolina Pawliczak – zgłaszam radną Kamilę Majewską do pracy w Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu. 
 
Artur Kijewski – zgłaszam do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu panią radną Elżbietę 
Dębską, następnie…, tutaj mam dużą listę, przepraszam, pana radnego Leszka Ziąbkę, 
pana radnego Tadeusza Skarżyńskiego i patrzę, czy kogoś nie pominąłem i jeszcze 
moją skromną osobę. 
 
Eskan Darwich – ja z Koalicji Obywatelskiej zgłaszam do Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu panią Barbarę Oliwiecką, pana Marcina Małeckiego, pana Dariusza 
Grodzińskiego i swoją skromną osobę. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zamknął listę kandydatów, a następnie 
odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. 
 
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
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Ad. 7. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 
Europejskiej Rady Miasta Kalisza (str. 17-18). 
 
O zabranie głosu poprosił radny Artur Kijewski – do Komisji Rozwoju, Mienia Miasta 
i Integracji Europejskiej w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam 
następujących radnych: pana radnego Leszka Ziąbkę, pana radnego Tadeusza 
Skarżyńskiego, pana radnego Sławomira Lasieckiego i moją osobę, Artur Kijewski. 
 
Mirosław Gabrysiak – w imieniu naszego klubu zgłaszam pana Grzegorza Kulawinka. 
 
Karolina Pawliczak – zgłaszam w imieniu naszego klubu radną Kamilę Majewską oraz 
siebie do komisji rozwoju. 
 
Radosław Kołaciński – w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałem zgłosić do 
pracy w komisji rozwoju następujące osoby: panią radną Magdalenę Walczak, pana 
radnego Eskana Darwicha, pana radnego Dariusza Grodzińskiego, pana radnego 
Sławomira Chrzanowskiego i moją skromną osobę. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zamknął listę kandydatów, a następnie 
odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, 
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. 
 
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 8. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Kalisza (str. 19-20). 
 
Głos zabrał radny Marian Durlej – zgłaszamy pana Mirosława Gabrysiaka. 
 
Artur Kijewski – do Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej zgłaszam panią 
radną Elżbietę Dębską, pana radnego Romana Piotrowskiego oraz pana radnego 
Leszka Ziąbkę.  
 
Dariusz Grodziński – z Koalicji Obywatelskiej do Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki 
Społecznej pragnę zgłosić radną Magdalenę Walczak oraz radnych: Eskana 
Darwicha, Marcina Małeckiego. 
 
Karolina Pawliczak – do Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej proponuję 
pana radnego Zbigniewa Włodarka oraz moją osobę. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zamknął listę kandydatów, a następnie 
odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, 
Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. 
 
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 9. ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta Kalisza (str. 21-22). 
 
O zabranie głosu poprosił radny Artur Kijewski – do komisji środowiska zgłaszam 
następujących radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości: pana radnego Leszka 
Ziąbkę, pana radnego Romana Piotrowskiego i pana radnego Sławomira Lasieckiego. 
 
Mirosław Gabrysiak – do Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej pragnę 
zgłosić radnego Stanisława Paraczyńskiego. 
 
Piotr Mroziński – w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałbym zgłosić panią 
radną Barbarę Oliwiecką i swoją osobę, też skromną. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zamknął listę kandydatów, a następnie 
odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. 
 
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 10. powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza 
(str. 23-24). 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może 
powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot 
działania oraz skład osobowy, natomiast zgodnie ze Statutem Miasta Kalisza 
rada powołuje i odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. 
 
Przewodniczący poprosił zatem radnych o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczących komisji wraz z rekomendacją, przypominając jednocześnie, że 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dostępie do informacji 
publicznej, wybór poszczególnych przewodniczących jest dokonywany w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów.  
 
Głos zabrał radny Mirosław Gabrysiak – w imieniu Klubu Samorządny Kalisz 
i Wszystko dla Kalisza pragnę zgłosić na stanowisko przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu pana Mariana Durleja. Sądzę, że nie trzeba przybliżać tutaj 
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bliżej sylwetki. Jest znanym kaliskim nauczycielem, trenerem, sportowcem i sądzę, że 
jest tutaj osobą, która jak najbardziej prawidłowo poprowadzi tą komisję. 
 
Karolina Pawliczak – zgłaszam radną Kamilę Majewską na przewodniczącą Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący zamknął listę kandydatów na 
przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
Artur Kijewski – chciałbym zgłosić dwie kandydatury, jeśli chodzi o komisję budżetu 
chciałbym zgłosić na przewodniczącego kandydaturę pana radnego Sławomira 
Lasieckiego, jeśli chodzi o komisję środowiska chciałbym zgłosić kandydaturę pana 
Romana Piotrowskiego. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący zamknął listę kandydatów na 
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz przewodniczącego Komisji 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 
 
Sławomir Lasiecki – chciałbym zgłosić kandydaturę na funkcję przewodniczącego 
Komisji Rozwoju i Integracji Europejskiej radnego Artura Kijewskiego. 
 
Zgłoszony radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący zamknął listę kandydatów na 
przewodniczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej. 
 
Karolina Pawliczak – zgłaszam i rekomenduję kandydaturę pana radnego Zbigniewa 
Włodarka na przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz 
Samorządu Osiedlowego oraz panią radną Kamilę Majewską na przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Dariusz Grodziński, chcąc zgłosić wniosek formalny – chyba wszyscy potrzebujemy 
5 minut przerwy, bo pan proceduje wszystkie komisje naraz i sobie wybiórczo potem 
zamyka listę kandydatów do poszczególnych komisji, jest chaos i jest kompletny brak 
wiedzy co, gdzie się po kolei odbywa, nie każda komisja po kolei. Potrzebujemy 
wszyscy 5 minut przerwy i potrzebujemy się tutaj naradzić, ale z panem też rozmówić, 
jak to wygląda. 
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W związku z powyższym radni pozytywnie przegłosowali wniosek radnego Dariusza 
Grodzińskiego o 5-minutową przerwę – 17 osób było za, 1 przeciw, 5 wstrzymało się 
od głosu (23 radnych obecnych). 
 
Po przerwie głos zabrał radny Dariusz Grodziński – są w tym systemie prawnym dwie 
komisje, które przynależą się i definiują też radnych opozycji, takich którzy patrzą 
władzy na ręce, kontrolują ją oraz funkcjonowanie Urzędu Miasta Kalisza oraz takich, 
którzy stoją po stronie obywateli tam, gdzie oni składają swoje skargi, a teraz także 
wnioski i petycje, dlatego ustaliliśmy, że powinniśmy tutaj kaliszan reprezentować, 
mieszkańców Kalisza w tych komisjach oraz kontrolować działalność urzędu 
i Prezydenta Miasta Kalisza, dlatego zgłaszam do Komisji Rewizyjnej kandydaturę 
pana Radosława Kołacińskiego oraz do Komisji Skarg i Wniosków kandydaturę pani 
Barbary Oliwieckiej. 
 
Marian Durlej – zgłaszamy do Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej pana 
Mirosława Gabrysiaka. Myślę, że nie potrzeba przedstawiać tutaj i rekomendować 
w jakiś sposób. Znany tutaj jest wśród nas, kilka lat jest radnym, także bardzo proszę. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący zamknął listę kandydatów na 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, a także przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 
 
Następnie radni przystąpili do przegłosowania kolejno zgłoszonych kandydatur. 
 
Przed rozpoczęciem głosowania o zabranie głosu poprosił Dariusz Grodziński – ja 
poprosiłem też o tą przerwę, żeby właśnie te rzeczy na spokojnie jeszcze powyjaśniać, 
ponieważ jeżeli zarządzamy głosowania 3-opcyjne to tak nie można powiedzieć, że 
głosuje się na swojego tylko, czyli w tym drugim czy pierwszym, czy trzecim 
głosowaniu, ponieważ co, się pozostawia nieoddany głos w tym systemie, który był 
wyświetlony, a już się teraz schował? Musimy to ustalić i musimy ogłosić warunki, 
zasady głosowania, w jaki sposób to się robi. Dla mnie to powinno być zblokowane 
dwa nazwiska i tak/nie, tak/nie… 
 
Tadeusz Skarżyński – rozumiem, że w wypadku takim, kiedy jest dwóch kandydatów 
na przewodniczących komisji, to jeżeli w pierwszym głosowaniu pani Kamila 
Majewska uzyska większość głosów to automatycznie niejako drugi kandydat tych 
głosów nie uzyska, bo to jest logiczne. W związku z tym osoby, które nie chcą, żeby 
pani Kamila Majewska była, muszą głosować przeciw, ci którzy chcą muszą głosować 
za i odwrotnie w drugim przypadku. To jest chyba najrozsądniejsze. Wstrzymanie jest 
głosem, tak można powiedzieć, że głosem za w tym wypadku. 
 
Filip Żelazny, radca prawny – w tym głosowaniu rzeczywiście jedno jest pewne, że 
trzeba przeprowadzić głosowanie jawne, to po pierwsze, a po drugie głosowanie 
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imienne, to wynika z ustawy o samorządzie gminnym po zmianach. I rzeczywiście 
możliwości głosowania technicznie jest wiele. To, które państwo macie teraz 
zaproponowane może być głosowaniem takim, które polega na głosowaniu na 
poszczególnych kandydatów, czyli głosując na jednego kandydata następnie później 
jest jeszcze głosowanie na drugiego kandydata i ten kandydat, który uzyska większą 
liczbę głosów zostaje przewodniczącym komisji. Tak można, czyli państwo głosujecie 
niejako dwa razy, można tak technicznie to zrobić. Można technicznie jeszcze 
zorganizować to w ten sposób, że, ale wtedy, czyli ten system, który, bo skąd wynika 
jeszcze ta sytuacja? Ta sytuacja wynika z tego, że państwo macie system elektroniczny, 
którym to systemem elektronicznym się posługujecie i głosujecie i tutaj nie ma 
technicznych możliwości wprowadzenia opcji takiej, żeby wprowadzić dwa nazwiska 
i głosujecie państwo za jednym, bądź za drugim, bo to byłoby technicznie rzeczą 
najprostszą, zgłaszamy kandydaturę jedną i drugą, a na tabletach państwu się 
wyświetla opcja głosuję za jednym, bądź za drugim, ale technicznie takiej opcji po 
prostu w tym systemie nie ma, stąd propozycja była głosowania takiego, że najpierw 
jest kandydatura radnego X i państwo macie paletę głosów za/przeciw/wstrzymujący 
i następne głosowanie na radnego Y i również państwo macie paletę do wyboru 
wstrzymuję się, głosuję za lub przeciw. I ta osoba, która uzyska większą liczbę głosów 
zostaje przewodniczącym, bo tutaj przypominam, że wymagana jest…, bo technicznie 
ważną rzeczą jest, że nie ma tutaj wymaganej bezwzględnej większości głosów, tylko 
zwykła większość głosów, czyli jest to większość za… to będziemy się zastanawiali. 
 
W związku z powyższym radni przeszli do głosowania poszczególnych kandydatur. 
 
Najpierw negatywnie przegłosowano kandydaturę radnej Kamili Majewskiej na 
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza – 9 osób było za, 
12 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu (23 radnych obecnych). 
 
Następnie pozytywnie przegłosowano kandydaturę radnego Radosława Kołacińskiego 
na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza – 15 osób było za, 6 
przeciw, 2 wstrzymały się od głosu (23 radnych obecnych). 
 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza został Radosław 
Kołaciński.  
 
Pozytywnie przegłosowano kandydaturę radnej Barbary Oliwieckiej na 
przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza – 17 osób 
było za, 6 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych). 
 
Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza została 
Barbara Oliwiecka. 
 
Pozytywnie przegłosowano kandydaturę radnego Sławomira Lasieckiego na 
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza – 15 osób było 
za, 6 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu (23 radnych obecnych). 
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Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza został Sławomir 
Lasiecki. 
 
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano kandydaturę radnego Zbigniewa Włodarka 
na przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu 
Osiedlowego Rady Miasta Kalisza – 23 osoby były za (23 radnych obecnych). 
 
Przewodniczącym Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu 
Osiedlowego Rady Miasta Kalisza został Zbigniew Włodarek. 
 
Pozytywnie przegłosowano kandydaturę radnego Mariana Durleja na 
przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza – 19 osób 
było za, 3 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu (23 radnych obecnych). 
 
Pozytywnie przegłosowano także kandydaturę radnej Kamili Majewskiej na 
przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza – 10 osób 
było za, 3 przeciw, 10 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych). 
 
Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza został 
Marian Durlej. 
 
Pozytywnie przegłosowano kandydaturę radnego Artura Kijewskiego na 
przewodniczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady 
Miasta Kalisza – 15 osób było za, 4 przeciw, 4 wstrzymały się od głosu (23 radnych 
obecnych). 
 
Przewodniczącym Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady 
Miasta Kalisza został Artur Kijewski. 
 
Pozytywnie przegłosowano kandydaturę radnego Mirosława Gabrysiaka na 
przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta 
Kalisza – 21 osób było za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu (23 radnych 
obecnych). 
 
Przewodniczącym Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta 
Kalisza został Mirosław Gabrysiak. 
 
Pozytywnie przegłosowano także kandydaturę radnego Romana Piotrowskiego na 
przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Kalisza – 15 osób było za, 4 przeciw, 4 wstrzymały się od głosu (23 radnych 
obecnych). 
 
Przewodniczącym Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Kalisza został Roman Piotrowski. 
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Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano również projekt uchwały – 23 osoby były za 
(23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
O zabranie głosu poprosił Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – 
chciałbym bardzo pogratulować wyboru wszystkim przewodniczącym. Ja mogę 
powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego obrazu rady, który dzisiaj się wyłonił. Życzę 
wszystkim państwu owocnej pracy, mam nadzieję, że będziemy dobrze współpracować. 
I ponieważ teraz kolejny punkt obrad dotyczy ustalenia mojego wynagrodzenia, ja nie 
chciałbym w żaden sposób krępować tutaj dyskusji, pozostawiam tę sprawę 
szacownym radnym i pozwolę sobie opuścić tą salę tak, żebyście mogli spokojnie tą 
kwestię przedyskutować. 
 
Ad. 11. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza (str. 25-26). 
 
W związku z wyborem pana Krystiana Kinastowskiego na Prezydenta Miasta Kalisza, 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miasta Kalisza ustala wynagrodzenie 
prezydenta miasta.  
Wysokość oraz składniki wynagrodzenia prezydenta miasta określają przepisy ustawy 
o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych.  
 
W dniu wczorajszym radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały, zgodnie 
z którą uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, lecz z mocą obowiązującą od dnia 
22 listopada 2018 r., a więc od dnia złożenia ślubowania przez prezydenta miasta. 
 
Wobec braku wątpliwości, najpierw jednomyślnie pozytywnie przegłosowano 
autopoprawkę do projektu uchwały – 23 osoby były za (23 radnych obecnych). 
 
Następnie jednomyślnie pozytywnie radni przegłosowali projekt uchwały wraz 
z autopoprawką – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. 
 
V. Interpelacje. 
 
Głos zabrał radny Sławomir Chrzanowski – ja przygotowałem w dniu dzisiejszym 
4 interpelacje, ale nie będę ich odczytywał. Powiem tylko, że są to interpelacje, które 
były przedmiotem jakichś dyskusji, większych, mniejszych w poprzedniej kadencji. One 
dotyczą spraw inwestycyjnych, aczkolwiek o niskim budżecie, tak bym się wyraził. Do 
każdej z tych 4 interpelacji mieszkańcy Kalisza składali podpisy, one na pewno są 
w szufladzie prezydenta, chyba, że poprzedni je wyciągnął i przełożył do innego 
miejsca, tego nie wiem. Powiem tylko, że pierwsza z nich dotyczy ul. Racławickiej na 
Winiarach, druga z nich dotyczy ul. Karłowicza i Paderewskiego na osiedlu Majków 
i trzecia dotyczy drobnego zieleńca na ul. Południowej, czwarta interpelacja nie 
dotyczy być może spraw związanych z inwestycjami, aczkolwiek dotyczy dworca PKS-u 
i pogłosek, które krążą, że dworzec został sprzedany. Tak jak powiedziałem, nie chcę 
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ich odczytywać, bo by to zabrało dużo czasu, ale myślę, że w sposób pisemny pan 
prezydent się do nich ustosunkuje bardzo szybko. 
 
Radosław Kołaciński – tym razem tylko 4 interpelacje. Pierwszą sobie pozwolę 
odczytać, bo jest według mnie dość istotna, chodzi o Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości. W końcu poprzedniej kadencji samorządu były już prezydent 
Grzegorz Sapiński zdążył powołać nową radę Fundacji Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości. Jej kadencja ma trwać 3 lata. Na czele rady ma stać w tym czasie 
pani Barbara Gmerek, która kilka dni temu została powołana na stanowisko 
wiceburmistrza Ostrzeszowa. Według pojawiających się w przestrzeni publicznej 
nieoficjalnych informacji wcześniej doszło do zmiany statutu Fundacji Kaliski 
Inkubator Przedsiębiorczości. Jednym z najważniejszych novum zaktualizowanego 
dokumentu jest ponoć brak możliwości odwołania rady fundacji w czasie trwania 
kadencji. Gdyby doniesienia takie potwierdziły się oznaczałoby to bardzo duże zmiany, 
w mojej ocenie nie do końca korzystne dla interesu miasta. W związku z tym proszę 
o odpowiedź na następujące pytania – czy w ostatnich miesiącach statut Fundacji 
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości uległ zmianie? Jeśli tak, to jaki był powód tej 
zmiany? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie mi nowego, aktualnie obowiązującego 
statutu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Jakie uzgodnienia 
spowodowały, że gmina i miasto Ostrzeszów ma swojego przedstawiciela w radzie 
nadzorczej Fundacji KIP-u w osobie wiceburmistrz, pani Barbary Gmerek? Czy 
sytuacja taka w ocenie pana prezydenta nie jest szkodliwa dla interesu miasta? 
Kolejna rzecz dotyczy drona dla Straży Miejskiej. Patrzę na pana komendanta, pewnie 
będzie popierał ten pomysł, aby taki dron w Kaliszu został zakupiony. Otóż jakiś czas 
temu w mediach pojawiła się informacja, ze Straż Miejska Kalisza z pomocą drona 
w kilka godzin skontrolowała znaczny obszar miasta pod względem spalania śmieci 
w piecach ogrzewających dom. Moim zdaniem to szansa na poprawę jakości powietrza 
w Kaliszu. Wspomniane urządzenie jest bowiem w stanie precyzyjnie określić, gdzie 
pali się materiałami szkodliwymi dla środowiska. Na tej podstawie natomiast strażnicy 
mogą wykryć i ukarać sprawcę takiego procederu. Osobiście uważam, że te podobne 
działania powinny być systematycznie kontynuowane. Proszę więc o wyjaśnienie 
w tych kwestiach: 
1) czy wspomniany dron jest własnością Straży Miejskiej Kalisza, czy został jej tylko 
wypożyczony na czas akcji? Jeśli dron nie znajduje się na stanie Straży Miejskiej 
Kalisza wnoszę o zabezpieczenie środków na jego pilny zakup, by mógł być 
wykorzystywany jeszcze tej zimy, 
2) jakie dokładnie badania można przeprowadzić za pomocą takiego urządzenia? 
I dwie kolejne interpelacje dotyczą inwestycji miejskich z budżetu obywatelskiego oraz 
z tych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Rozbudowy, a konkretnie chodzi, które 
zadania nie zostaną wykonane w tym roku i dlaczego i jaka jest wartość tych zadań 
z budżetu obywatelskiego i tych normalnych, przesunięta na przyszły rok na 
tzw. niewygasy i dlaczego? 
 
Eskan Darwich – mam kilka interpelacji. Ja pozwolę sobie odczytać tylko jedną, żeby 
nie zabierać czasu. Nie ukrywam, ta interpelacja dotyczy takiego tematu, który jest mi 
bardzo bliski, od wielu lat zajmuję się budynkiem przy Złotej 18. Panie prezydencie, 
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tak patrzę na pana, bardzo na pana liczę, dlatego odczytam sobie tą interpelację. 
Zwracam się z prośbą o uregulowanie stanu prawnego budynku przy ul. Złotej 18. 
Obiekt ten pozostaje pod zarządem MZBM-u, ale jego stan właścicielski jest 
nieuregulowany, tym samym miasto nie może inwestować w kamienicę, która tego 
bardzo wymaga. Ustawa, nowa ustawa o rewitalizacji daje jednak możliwości, aby 
rozwiązać ten problem z uwagi na fakt, że budynek ten znajduje się w strefie 
rewitalizacji, można dla tego obszaru ustanowić plan zagospodarowania 
przestrzennego, uwzględniając potrzeby mieszkaniowe. Posiadając taki plan miasto 
może wywłaszczyć tego typu budynek. Proszę więc o podjęcie jak najszybszych działań 
w celu uregulowania stanu budynku przy ul. Złotej 18. 
 
Dariusz Grodziński – panie prezydencie, w kampanii wyborczej nagrywał pan spoty, 
w których deklarował pan remont ul. Dobrzeckiej i Św. Michała. I to nasz wspólny 
punkt wyborczy, inwestycja bardzo potrzebna choćby z uwagi na chodniki, których 
w ogóle nie ma wzdłuż sporej części ul. Św. Michała, a wzdłuż ul. Dobrzeckiej te 
budowane w czynie społecznym po wielu latach bez remontu nie nadają się już do 
użytku. Projekt obydwu ulic jest już zrobiony, ponieważ sam o niego też zabiegałem. 
Zadanie to pojawiło się dwukrotnie w budżecie miasta Kalisza, ale poprzedni 
prezydent nie realizował go. Projekt i kosztorys wymaga zapewne aktualizacji. Jaka 
jest aktualna wartość zadania według stawek obecnie obowiązujących na rynku? 
Kiedy realnie możliwa jest realizacja tego zadania, które wspólnie obiecywaliśmy 
mieszkańcom Dobra i Dobrzeca? Parę dni temu zakończyły się prace nad budową 
łącznika ul. Wyszyńskiego i Dobrzeckiej, to też długo odwlekana i opóźniana 
inwestycja, ale bardzo wszystkich cieszy, w związku z tym mam parę pytań: 
1) czy docelowo wzdłuż drogi planowane są nasadzenia drzew lub krzewów, o co bym 
też zabiegał i prosił, 
2) czy konieczna jest tak duża liczba znaków na ścieżce rowerowej, która prowadzi 
wzdłuż tego łącznika? W ogóle zmorą naszego miasta jest przeładowanie wszystkich 
ciągów ulic znakami drogowymi, które też szpecą, często dezorientują, ale tutaj w tym 
przypadku się do tego odnoszę, 
3) jak nową drogę traktować należy pod względem administracyjnym, czy jest to nadal 
ul. Wyszyńskiego, czy osobna ulica, która w przyszłości zostanie nowo nazwana, 
4) jeżeli można ten załącznik potraktować jako osobną ulicę, to czy z okazji 100-lecia 
uzyskania praw wyborczych kobiet można nazwać ten odcinek imieniem sławnej 
kaliszanki, światowej sławy rzeźbiarki, pani Anny Szapocznikow? 
Panie prezydencie, ja wiem, że jest trudny okres teraz, bo się państwo instalujecie 
dopiero w pracy, ale ta rzecz nie cierpi jednej zwłoki, bo chodzi o budżet obywatelski. 
Składam też interpelację, w której postuluję o 7 zmian w budżecie obywatelskim, w tym 
jedna, najważniejsza odnośnie jego terminów. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli 
procedować i rozmawiać z mieszkańcami już od stycznia, lutego, marca, a całą 
procedurę wyboru, głosowania zamknąć do miesiąca czerwca. To jest bardzo ważne, 
ponieważ to pozwoli samorządowi na uzyskanie dodatkowych, cennych miesięcy na 
prace przygotowawcze do sprawnej realizacji zadań i uwaga, zsynchronizuje proces 
wyłaniania zadań z procedurą tworzenia budżetu miasta Kalisza, wprowadzając ład 
i porządek planowania budżetu, natomiast liczne, masowe wydarzenia czerwcowe 
sprzyjają promowaniu budżetu obywatelskiego i aktywizacji mieszkańców do 
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głosowania. W kolejnych punktach pytam się, czy zamierza pan rozważyć rozszerzenie 
zakresu konsultacji z mieszkańcami o zagadnienia nie tylko te, które one zgłaszają, ale 
te, które wynikają z polityki rozwoju, którą prowadzimy w Radzie Miasta Kalisza 
i przez zespół prezydencki, żeby skonsultować kolejność i priorytet wykonywanych 
zadań, tych, o których my tutaj decydujemy, a takie konsultacje by też były ważne, 
a mamy do tego mechanizmy głosowania internetowego i właściwie wydaje mi się, że 
bezkosztowo już można to dołożyć jako drugi moduł głosowania obywatelskiego, 
budżet obywatelski i partycypacyjny w tym momencie, kiedy oni wskazują także 
kierunki i hierarchie tych dużych kierunków rozwoju, o których my tutaj rozmawiamy. 
Pytam się także, czy można nadać uprawnienia urzędnikom do samodzielnego 
urealniania kosztorysów zadań, o ile one nie spowodują przekroczenia kwot tych 
maksymalnych, do których limity mają mieszkańcy określone, bo były sytuacje, że 
zadanie jakieś skosztorysowane przez mieszkańca X o wartości 8, 10 tys. zł zostało 
odrzucane z przyczyn formalnych, bo w opinii kogoś, kto się bardziej na tym zna, 
urzędnika, ono jest źle skosztorysowane, bo kosztuje 15, 16, ten ktoś, obywatel tego nie 
rozumiał, nie godził się na taką aktualizację i przez to też były takie rzeczy odrzucane. 
Mam 7 postulatów, które ta interpelacja zakłada, najważniejszy to jest ten punkt 
pierwszy, żeby już od stycznia zacząć procedurę konsultacji społecznych w tym 
zakresie. 
 
Elżbieta Dębska, ad vocem – ja tak ad vocem, dlatego, że padło tutaj w wypowiedzi 
pana radnego, sprawa budżetu obywatelskiego. Kiedy oglądałam te propozycje 
budżetu obywatelskiego to taka mi się myśl zrodziła i zresztą wygrały te dwa projekty, 
ta ul. Wykopaliskowa, tam był remont dachu, Zespół Szkolno-Przedszkolny i jeszcze 
coś, w każdym bądź razie w tym obiekcie. Uważam, że takie rzeczy nie powinny 
funkcjonować w budżecie obywatelskim. Jeśli placówka oświatowa potrzebuje 
remontu dachu to to po prostu należy zrobić, to jest obowiązkiem miasta. Dzieci mają 
uczyć się w dobrych warunkach, nauczyciele mają takież samo prawo pracować 
w dobrych warunkach i takie propozycje nie powinny być w budżecie obywatelskim. 
 
Kamila Majewska – tak ad vocem tego, co tu pani mówi, w budżecie obywatelskim 
często znajdowały się zadania i były przegłosowywane, które później okazywało się, że 
nie mogą być realizowane, chociażby z tego względu, że grunt nawet nie jest gruntem 
miasta, tak?, także różne cuda miały miejsca. Natomiast ja chciałam złożyć 
interpelację tutaj do pana prezydenta, ponieważ na koniec sesji składałam ją do pana 
Sapińskiego, ale ponieważ sam pan Sapiński nie jest już prezydentem, dlatego 
chciałam ponowić tą interpelację tutaj do nowego prezydenta. Uważam, że konieczne 
jest wyposażenie wszystkich szkół w szafki dla dzieci. Często szkoły własnym asumptem 
zakupiły szafki, ale niestety w większości szkół wygląda to w ten sposób, ponieważ jest 
to bardzo drogi zakup, że dzieci muszą maleńką szafkę dzielić. Na chwilę obecną 
w większości również tych szkół nie ma szatni, więc na tą maleńką półeczkę powinno 
dziecko wpakować wielki, ciężki plecak, powinno wpakować buty, szczególnie teraz 
kozaki, powinno wpakować również kurtkę. Jest to fizycznie niemożliwe. Dziecko 
spędza w szkole bardzo wiele godzin i uważam, że wyposażenie szkoły w szafki tak, by 
każde dziecko miało indywidualną szafkę jest podstawą samorządu. Skoro Urząd 
Marszałkowski dba i robi na chwilę obecną ogromny projekt, wyposażając dzieci 
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w laptopy to uważam, że my jako samorząd powinniśmy dziecku dostarczyć tą 
podstawę. Niech te warunki, które szkoła ma, zapewnią odpowiedni tutaj byt dzieciom, 
wielogodzinny często dziennie w tej szkole. I, skoro już tu jestem, również chciałam 
złożyć zapytanie. Zapytanie dotyczy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, byłego 
budynku, pałacyku. Chciałam się spytać, ponieważ wyprowadzenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury, który tam miał miejsce, tak?, doprowadziło do takiej sytuacji, że 
niestety miasto traci na chwilę obecną ten budynek, były właściciel, ponieważ toczą się 
sprawy sądowe, były właściciel upomniał się, tak?, o ten budynek i chciałam się 
dowiedzieć, jak na chwilę obecną wygląda sytuacja prawna gruntu i budynku przy 
ul. Górnośląskiej, w którym wcześniej był MOK. 
 
Marcin Małecki – chciałem złożyć 2 interpelacje, króciutko pozwolę sobie je omówić. 
Pierwsza moja interpelacja dotyczy stacji do samodzielnej naprawy rowerów. Ja 
w poprzedniej kadencji, jeszcze nie będąc radnym, tym tematem się zajmowałem 
i chciałem do niego wrócić. Chodzi o stację do samodzielnej naprawy rowerów przy 
Szlaku Bursztynowym, m.in. przy Szlaku Bursztynowym, ale także być może przy 
osiedlu Dobrzec, największym kaliskim osiedlu, aby ta stacja się pojawiła. Mniej 
więcej koszt tej stacji jest między 6 a 8 tys. zł, w wielu polskich miastach takie stacje 
funkcjonują i działają, u nas również, ale nie są w miejscach, nie są w samym centrum, 
nie są w miejscach dla rowerzystów najbardziej korzystnych, stąd moja propozycja, 
żeby pierwsza z takich stacji, która, jeżeli się na nie zdecydujemy, była w okolicach 
Szlaku Bursztynowego, w okolicach dróg rowerowych, później można pomyśleć 
oczywiście o następnych, np. na osiedlu Dobrzec. Także chciałem tutaj wystąpić o taką 
stację, w związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie, czy w najbliższym 
czasie miasto planuje montaż tego typu stacji, jeśli tak to w jakich punktach? 
Powtarzam, okolice Szlaku Bursztynowego, osiedle Dobrzec to są takie sensowne 
lokalizacje. I druga, króciutko omówię interpelację, dotycząca sprawy budynku przy 
Liceum Plastycznym. W ostatnich miesiącach co jakiś czas docierają do nas 
niepokojące informacje dotyczące problemów lokalowych kaliskiego Liceum 
Plastycznego. Szkoła ta czeka na remont budynku przy ul. Nowy Świat, w którym ma 
docelowo funkcjonować. Teraz „Plastyk” korzysta z uprzejmości Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego UAM-u, w którego salach prowadzone są zajęcia. 
Problem jednak dalej pozostał, a Liceum Plastyczne pozostaje poniekąd bez siedziby. 
W związku z tym proszę o kompletne informacje, jak wygląda obecnie kwestia remontu 
budynków, w których funkcjonować ma szkoła i kiedy będą mogli studenci, uczniowie 
się do niej przenieść. 
 
VI. Zapytania radnych. 
 
O zabranie głosu poprosił radny Eskan Darwich – panie prezydencie, ponieważ 
w tamtej kadencji niemal co miesiąc powtarzałem temat 3 uliczek w Kaliszu, te 
3 uliczki stały się bardzo znane – Zajęcza, Lisia i Sarnia na Winiarach i mam zamiar 
w tej kadencji powtarzać to do skutku, ponieważ te 3 uliczki, nierealizowanie remontu 
tych uliczek stało się takim symbolem porażki tamtej kadencji. Mam nadzieję, że tak 
nie będzie w tej kadencji. Ostatnio się widziałem z tymi paniami na Winiarach. Pytają 
się dlaczego od 40 lat tam mieszkają i ciągle tam jest błoto, dlaczego nikt nie zwraca 
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uwagi na ich problemy. Udało się pod koniec kadencji zabezpieczyć ponad 250 tys. zł 
w budżecie, tylko co się dzieje? Nic. A więc jeszcze raz bardzo proszę pana 
prezydenta, żeby pan prezydent zareagował na tę sytuację i naprawić ten stan rzeczy. 
Jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio też ktoś mnie pytał, czy moja babcia tam mieszka? Ja 
ciągle powtarzam co miesiąc, że tam są problemy z tymi 3 uliczkami. Ja powiem tak, 
że każda starsza pani, która tam mieszka to jest moją babcią. 
 
VII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
 
Głos zabrała radna Barbara Oliwiecka – w imieniu radnego Piotra Mrozińskiego oraz 
swoim chciałam złożyć wniosek do pana prezydenta, panie prezydencie, o odstąpienie 
od ożywania przez miasto, spółki miejskie oraz instytucje nadzorowane przez 
prezydenta, głośnych materiałów pirotechnicznych typu fajerwerki wykorzystywanych 
w celach widowiskowych podczas organizowanych imprez. Jest to wniosek, który ma 
duże poparcie obywatelskie i w zasadzie czujemy się tutaj delegatami tylko do 
składania tego wniosku. Fajerwerki kojarzą nam się z zabawą, z rozrywką, ale sprawa 
jest poważna. Ja pozwolę sobie pokrótce przeczytać uzasadnienie, dlatego że bardzo 
mi zależy na takim społecznym poparciu tego wniosku. Wkrótce już, myślę że 
w najbliższych dniach, jak nie w godzinach pojawi się w Internecie też petycja, żeby 
mieszkańcy Kalisza mogli wyrazić też swoje poparcie dla tego wniosku, bo to jest taki 
ich też wniosek. Uzasadnienie do tego wniosku – fajerwerki to głośna rozrywka 
zagrażająca zdrowiu ludzi, zwierząt, źle wpływająca na środowisko. Hałas 
wystrzałów, nagły huk mogą powodować niepokój u dzieci, osób starszych uszkodzenia 
słuchu, a wywołany w godzinach wieczornych i nocnych zakłócać sen. Dla wielu 
zwierząt domowych dźwięk wystrzeliwanych fajerwerków jest źródłem 
niewyobrażalnego stresu, wielu z nich wpada w histerię, ucieka w popłochu, gubiąc 
drogę powrotną. Cierpią również dzikie zwierzęta, o których nie możemy zapominać. 
Wybuchy fajerwerków uwalniają do środowiska wiele toksycznych substancji, po 
pokazach fajerwerków zwiększa się poziom toksycznych cząsteczek pyłów, stężenie 
jonów metali, a także cząsteczek dwutlenku azotu i siarki w powietrzu. Szkodliwy dym 
utrzymujący się nad miastem współtworzy smog i stanowi zagrożenie dla osób 
cierpiących na astmę. Należy nadmienić i to jest bardzo ważny punkt, bo nikt nie 
zamierza nikomu zabierać dobrej zabawy, że przy obecnej technologii pokazy 
fajerwerków można zastąpić równie widowiskowymi pokazami laserowymi, 
wideomapingiem, czyli wyświetlaniem obrazów czy spektakli świetlnych na 
kamienicach, na budynkach, czy ewentualnie fajerwerkami bezhukowymi. Takie 
praktyki są stosowane w wielu europejskich miastach, we Włoszech jest już ponad 800, 
proszę państwa, miast, które odstąpiły od używania materiałów pirotechnicznych. 
W Polsce, w różnym zakresie taką uchwałę podjęły miasta Słupsk, Kraków, Warszawa-
Praga Północ, Wrocław, Białystok, czy Poznań. Coraz więcej osób również w Kaliszu, 
o czym wspominałam, mając świadomość zagrożeń i szkodliwości tej kilkuminutowej 
rozrywki, przystępuje do obywatelskich akcji typu np. nie strzelam w Sylwestra, bo ten 
okres grudniowy, styczniowy to swoista kumulacja takich pokazów pirotechnicznych. 
I w myśl zasady – chcesz ulepszać świat, zacznij od siebie, stoję na stanowisku, że to 
właśnie miasto powinno kreować i wprowadzać dobre standardy w przestrzeni 
miejskiej i jak najszybciej odstąpić od organizowania imprez z tradycyjnym głośnym 
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pokazem pirotechnicznym. Panie prezydencie, zwracamy się z prośbą o przychylenie 
do tego wniosku i apelujemy również w miarę możliwości o przeanalizowanie, czy 
w umowach już zawartych, w umowach na organizowanie imprez w tym najbliższym 
okresie świąteczno-karnawałowym, czy istnieje możliwość, aby te pokazy 
pirotechniczne, które są tam zapisane, zastąpić inną formą rozrywki.  
 
Eskan Darwich – pan przewodniczący prosił, żebyśmy byli aktywni, postaramy się, 
żeby być cały czas aktywni. Panie przewodniczący dzisiaj składam pierwszy projekt 
uchwały do Statutu Miasta Kalisza. To będzie pierwszy projekt uchwały, ale na pewno 
nie ostatni, a więc pozwolę sobie przeczytać. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej 
chciałbym złożyć na ręce pana przewodniczącego pierwszy projekt uchwały w tej 
kadencji w sprawie Statutu Miasta Kalisza. Propozycja zmiany dotyczy porządku 
obrad. Proponujemy do porządku obrad, po punkcie wolne wnioski dodać punkt pod 
nazwą „Punkt obywatelski”. Chodzi o to, żeby umożliwić przedstawicielom 
organizacji pozarządowych prawo do zabrania głosu w sprawach istotnych dla miasta 
i dla nich. Oczywiście cała procedura jest opisana w uchwale, zatem bardzo proszę 
o skierowanie projektu uchwały do merytorycznych komisji. Jeszcze dodam, że nad tą 
uchwałą pracowałem jeszcze w tamtej kadencji i konsultowałem z radnymi z tamtej 
kadencji, natomiast niestety czasu mi zabrakło, żeby wprowadzić do porządku obrad. 
 
Stanisław Paraczyński – proszę państwa, to by było w formie takiej informacji 
wstępnej, bo dokładnie to podam o co chodzi. Chodzi proszę państwa o to, że jest taki 
system, że ludzie, którzy korzystają z rowerów i mogą jeździć długo i nie płacą w ogóle 
za to, proszę państwa, bo oni tam przejeżdżają jakieś, ja to przedstawię dokładnie na 
czym to polega i bym prosił, żeby może ktoś się tą sprawą zainteresował. Jeżdżą np. na 
rowerach i nie płacą ani złotówki, proszę państwa i podam szczegóły na czym to 
polega, będę miał informację to podam przy jakiejś komisji…+ 
 
VIII. Zamkni ęcie obrad. 
 
Na zakończenie przewodniczący przypomniał, że zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radny jest obowiązany do złożenia  
pierwszego oświadczenia o swoim stanie majątkowym w terminie 30 dni od dnia 
złożenia ślubowania. Radni otrzymali pismo w tej sprawie. 
 
Ponadto poprosił o podanie informacji dotyczących klubów radnych. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie 
II sesji. Następna, III sesja, odbędzie się 20 grudnia 2018 roku o godz. 9:00. 
 

  Przewodniczący 
          Rady Miasta Kalisza 

            /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 
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30.11.2018 r. E. Pastuszak 


