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Protokół nr 10/2015
Z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się 19 maja 2015 roku

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016” oraz „Programu współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
4. Projekt uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza.
5. Projekt uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza.
6. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.
7. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.
8. Zatwierdzenie ważności wyborów w kolejnych Radach Osiedli.
9. Omówienie projektu Statutu Miasta Kalisza przygotowanego przez Radców Prawnych
UM.
10. Korespondencja.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Dodatkowo:
- Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza z realizacji za okres 2013-2014 „Programu Opieki
nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016”,
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza,
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Ad.1.

Przewodnicząca komisji Magdalena Spychalska
na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości.

powitała

wszystkich

obecnych

Ad.2.
Przewodnicząca Magdalena Spychalska zaproponowała rozszerzenie zaplanowanego
wcześniej porządku obrad o trzy dodatkowe punkty. I tak w punkcie 9 znalazł się projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza, w punkcie
10 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, a w punkcie 11
sprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza z realizacji za okres 2013-2014 „ Programu Opieki
nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016”. Tym samym omówienie projektu
Statutu Miasta Kalisza przygotowanego przez radców prawnych UM znalazło się w punkcie
12 obrad. Kolejne punkty porządku obrad pozostały bez zmian.
Sugestie przewodniczącej komisji co do rozszerzenia porządku obrad radni przegłosowali
jednomyślnie: 10 osób za (10 obecnych). W drodze głosowania zatwierdzili też nowy
porządek obrad: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.3.
W tym punkcie obrad radni wysłuchali sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego
programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016” oraz
„Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. Temat zreferował
pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
UM wyjaśniając, że Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na
gminę obowiązek uchwalania rocznego programu, natomiast daje też możliwość uchwalania
programów wieloletnich i Kalisz, jako jeden z nielicznych samorządów zarówno
w Wielkopolsce jak i w kraju, pokusił się o stworzenie oprócz obligatoryjnego programu
rocznego także ten wieloletni kreując w ten sposób współpracę z organizacjami
pozarządowymi. Jak podkreślił Janusz Sibiński, daje to przede wszystkim możliwość
wieloletniego kontraktowania realizacji zdań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Jest to o tyle ważne, że części organizacji, które mają odpowiednią infrastrukturę
i przygotowanie, daje to możliwość efektywnego planowania nie tylko w skali roku, ale też
w skali kilku lat, odpowiedniego wydatkowania środków publicznych. Ponieważ z treścią
obydwu sprawozdań członkowie komisji mogli się zapoznać wcześniej, otrzymując je
w wersji papierowej, Janusz Sibiński zwrócił uwagę na kilka, jego zdaniem istotnych
elementów. W roku ubiegłym wartość środków finansowych, które bądź w formie otwartych
konkursów ofert bądź w innej formule prawnej, zostały przekazane organizacjom
pozarządowym na realizację zadań publicznych to ponad 10 milionów złotych i jest
porównywalna do roku wcześniejszego. Natomiast gdyby spojrzeć na tę kwestię od początku
obowiązywania ustawy to kwota ta wzrosła z niecałych 3 milionów do ponad 10 co pokazuje
jaki duży obszar rzeczywistości społecznej miasta jest dziś zagospodarowywany przez sektor
organizacji pozarządowych. Janusz Sibiński zwrócił też uwagę, na bardzo istotną jego
zdaniem sprawę współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi,
zarówno w formie pomocy doradczej, szkoleniowej już od początku ich powstawania
np. rejestracji czy tworzenia statutów, ale też na etapie późniejszym: prowadzenia
księgowości, rozliczeń, umiejętności pozyskiwania środków, czy wielu innych kwestii

związanych z zarządzaniem organizacją. Naczelnik przypomniał też, że w ubiegłym roku,
po wielu latach dojrzewania tego pomysłu, powstała Kaliska Rada Działalności Pożytku
Publicznego, która działa w ramach dwuletniej kadencji, choć do Sejmu złożony jest projekt
nowelizacji ustawy zakładający wydłużenie kadencji do lat trzech, co zdaniem wielu
zainteresowanych tym tematem środowisk jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dwa lata to
bowiem zbyt mało, by móc realnie wpływać na współpracę z samorządem. Większość
członków Rady to przedstawiciele kaliskich organizacji pozarządowych, w jej skład wchodzą
także radni i przedstawiciele prezydenta miasta. Naczelnik Sibiński poruszył jeszcze jedną
kwestię, problem z którym boryka się większość samorządów w Polsce, a mianowicie
aktywność organizacji pozarządowych. W Kaliszu zarejestrowanych jest 389 podmiotów tzw.
trzeciego sektora, przy czym poziom ich aktywności jest bardzo zróżnicowany Przynajmniej
1/3 z zarejestrowanych organizacji to tak zwane „martwe dusze”. Te najbardziej aktywne
organizacje stanowią około 1/3 zarejestrowanych. Działalność tych podmiotów jest
wprawdzie na bieżąco weryfikowana, ale prezydent miasta nie może niejako „z automatu”
wykreślić z list tych mało, lub w ogóle nieaktywnych organizacji, stowarzyszeń czy fundacji.
Ale podejmowane są takie działania poprzez wnioski składane do Krajowego Rejestru
Sądowego. Jak podkreślił Janusz Sibiński na stornie Urzędu Miejskiego planowane jest
zamieszczenie dwóch wykazów organizacji – tych, które są aktywne i tych, które od wielu lat
nie zgłaszały swoich organów statutowych. Aktualnie spośród wszystkich zarejestrowanych
organizacji, do których rozesłano specjalne ankiety w celu dokonania aktualizacji danych,
odpowiedziało zaledwie 70.
Radny Tomasz Grochowski zapytał o kwestię komunikacji na linii Miasto – OPP, która przy
tej liczbie podmiotów jest niezwykle istotna. Zauważył, że należy prawidłowo komunikować
pewne potrzeby i zagadnienia, ponieważ ktoś może czegoś nie zrozumieć, nie wiedzieć gdzie
otrzymać dodatkowe informacje np. na temat możliwości pozyskiwani środków na realizację
jakichś projektów. Naczelnik Janusz Sibiński zapewnił, że urząd stara się wykorzystywać
różne kanały komunikacji. Jednym z elementów jest poczta elektroniczna, drugim kanałem
informacyjnym jest zakładka na stronie miasta, która jest poświęcona organizacjom
pozarządowym i wreszcie trzeci sposób – czyli tradycyjna poczta, choć jeśli chodzi o ten
ostatni to niestety bolączką, która dotyka nie tylko Kalisza jest to, że wiele adresów jest
nieaktualnych.
Janusz Sibiński nie ukrywał, że wiele dobrego mogłyby wnieść zmiany w ustawie „Prawo
o stowarzyszeniach”, która być może w niedługim czasie zostanie podjęta, a która uprościłaby
dotychczas obwiązujące procedury likwidacyjne w przypadku organizacji, które nie wykazują
żadnych cech żywotności. Jeśli w danym, przewidzianym w projekcie ustawy czasie, nie
naprawią one swojej sytuacji, zostaną niejako z automatu wykreślone z rejestru.
To zdecydowanie ułatwiłoby życie samorządom, pozwalając skupić się na współpracy
z podmiotami, które wykazują się rzeczywistą działalnością.
Jak zaznaczył radny Roman Piotrowski, najprostszym sposobem byłoby zwyczajne
wykreślenie z wykazu organizacji nie przejawiających żadnej aktywności, nie umieszczanie
informacji na ich temat choćby na stronie internetowej miasta, ale jak wyjaśnił Janusz
Sibiński, póki co tego typu sprawy można rozstrzygać jedynie poprzez Krajowy Rejestr
Sądowy, ale jest nadzieja że zmieni to wspomniany projekt ustawy.
Po zakończonej dyskusji radni w głosowaniu przyjęli Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku
„Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016” oraz
„Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. 10 głosów za
(10 obecnych).

Ad. 4
Kolejnym punktem obrad, jak i czterema kolejnymi było zaopiniowanie projektów uchwał
Rady Miejskiej dotyczących nadania miejskich godności z okazji corocznego Święta Miasta.
Jak zaznaczyła przewodnicząca komisji, na poprzednim posiedzeniu omówiono szczegółowo
kandydatury osób zgłoszonych do nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza, wśród których znalazł się prof. zw. Zdzisław Musielak, zaproponowała więc,
by przejść od razu do glosowania.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie: 10 osób za (10 obecnych).
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza
prof. Józefowi Wiłkomirskiemu radni przyjęty jednogłośnie: 10 osób za (10 obecnych).
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”:
- Klubowi Strzeleckiemu Ligi Obrony Kraju „Bursztyn” w Kaliszu,
- mgr Mateuszowi Przyjaznemu,
- Piotrowi Łyszczakowi
- Urszuli Pilarskiej
przyjęty został jednogłośnie: 10 osób za (10 obecnych)
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza dr. Jerzemu Wypychowi
także został przyjęty jednogłośnie: 10 osób za (10 obecnych)
Ad. 8
Kolejny, punktem posiedzenia było zatwierdzenie ważności wyborów do Rady Osiedla
Rajsków, które odbyły się 30 kwietnia. Jak wyjaśniła pani Magdalena Spychalska, wobec nie
wpłynięcia w obowiązującym terminie 14 dni, żadnych protestów, które w jakikolwiek sposób
stałyby na przeszkodzie w podjęciu pracy nowo wybranej rady, w gestii komisji jest przyjęcie
stosownej uchwały stwierdzającej ważność wyborów. Po odczytaniu jej treści oraz
wysłuchaniu informacji pani Katarzyny Wawrzyniak, naczelniczki Kancelarii Rady Miejskiej
co do przebiegu i wyników wyborów, radni przystąpili do głosowania nad uchwałą
stwierdzającą ich ważność: 10 osób za (10 obecnych)
Ad. 9
We wprowadzonym dodatkowo do porządku obrad punkcie, radni zaopiniowali projekt
uchwały dotyczący nadania jednej z dróg wewnętrznych na terenie miasta Kalisza nazwy
ul. Cisowa. Propozycja była już omawiana na wcześniejszej komisji, teraz przedłożony został
przygotowany przez Wydział Geodezji i Kartografii projekt uchwały w tej sprawie.
W przeprowadzonym glosowaniu radni byli jednomyślni: 11głosów za (11 obecnych).

Ad. 10
Zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok merytorycznie związane z komisją prawa
omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza. I tak naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych złożył wniosek, by w ramach jego środków w budżecie
miasta z rozdz. 75421 Zarządzanie Kryzysowe pieniądze przekazać na Ochotnicze Straże
Pożarne, czyli rozdz. 75412 Chodzi o kwotę 7 tys. zł, która ma zostać przeznaczona
na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz
ćwiczeniach. Drugi wniosek tego samego naczelnika dotyczy pozycji Pozostała Działalność,
z której proponuje zabrać kwotę 4 tys zł – zapisaną dotąd na zakup materiałów i wyposażenia,
a przeznaczyć ją także na Ochotnicze Straże Pożarne, na zadania z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Pozwoli to na zwiększenie dotacji dla OSP Dobrzec oraz na zakup
manekina do nauki resuscytacji wraz z programem komputerowym. Z kolei Wydział Spraw
Obywatelskich proponuje, żeby do budżetu na wydatki majątkowe wprowadzić kwotę 300
tys. zł na zadanie - modernizacja infrastruktury przystankowej. Byłyby to pieniądze
z wolnych środków, natomiast w ramach swojego budżetu naczelnik wydziału proponuje
zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 50 tys. zł i dołożyć je do wspomnianych 300
tys. co pozwoliłoby pokryć koszty zakupu nowych wiat przystankowych. Kolejny wniosek
został przygotowany przez kierownika Biura Cmentarza Komunalnego, który w ramach
swojego budżetu proponuje zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 16 tys. zł,
ale zwiększyć wydatki majątkowe. Te pieniądze mają być przeznaczone na zadanie –
oświetlenie Cmentarza Komunalnego. Pani Skarbnik przekazała też, iż dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich podał informację, że Miasto otrzyma dotację celową z Urzędu
Marszałkowskiego, z tzw. funduszu gruntów rolnych, w wysokości 30 tys. zł. Pieniądze
te zostaną przeznaczona na zadanie – Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów
rolnych o szerokości 4 metrów oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dobrzec.
Kolejny wniosek w sprawie zmiany uchwały budżetowej przygotowała naczelniczka
Kancelarii Rady Miejskiej, a chodzi o to, żeby pieniądze, które przydzielone są dla rad
osiedli: Dobrzec – 5.800 zł. Dobrzec P i Dobrzec W – 6.518 zł, w sumie 12.318 zł
przeznaczyć na siłownię i plac zabaw. Wydatki będą realizowane nie przez te rady osiedli,
ale przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. radni przyjęli
jednogłośnie: 12 osób za (12 obecnych).
Ad. 11
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza z realizacji za okres 2013-2014 „ Programu Opieki
nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016” zreferowała pani Marzena Pastuszak,
naczelniczka Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM. Jak zaznaczyła, w kwietniu
2013 r. Rada Miejska Kalisza przyjęła czteroletni program opieki nad zabytkami, dokument
obowiązkowy, wynikający m.in z ustawy o samorządzie. Z przepisów wynika, że po dwóch
latach od obowiązywania tego dokumentu prezydent zobowiązany jest złożyć przed radnymi
sprawozdanie z realizacji programu. Jego celem jest przede wszystkim pozyskanie wiedzy
o stanie zabytków w naszym mieście, o potrzebach w tym zakresie, a także co wynika
z ustawy, dążenie do widocznej poprawy, zachowania obiektów zabytkowych. Jak podkreśliła
pani naczelnik w gminnej ewidencji ujęte są 2234 obiekty zabytkowe, z czego 109 to obiekty
wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
przy czym nie ma wśród tych obiektów takiego, który byłby w katastrofalnym stanie.
W wykazie figuruje ponadto 239 stanowisk archeologicznych. Jak zaznaczyła Marzena

Pastuszak omawiany dokument jest też bez wątpienia bogatym źródłem informacji dla
zarządzających tego rodzaju obiektami na temat instrumentów jakie posiada Miasto, żeby ich
wspierać. Są bowiem dwa podstawowe pojęcia w opiece nad zabytkami: ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami. Administracja publiczna, zarówno rządowa jak i samorządowa, jest
zobowiązana do tworzenia warunków organizacyjnych i prawnych. Kaliski samorząd
wywiązuje się z tego w pełni, ponieważ ma zarówno uchwałę o dotacjach na obiekty
zabytkowe, których nie jest właścicielem, a także dodatkowy instrument dla tych władających
obiektami zabytkowymi, którzy w danym roku wykazali kalendarzowym wykazali,
że przeprowadzili prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – szczególnie przy
dachach i frontach, w postaci ulg w podatku od nieruchomości czy gruntu. W omawianym
programie znajduje się informacja ile osób z takiej pomocy skorzystało, na jaką kwotę.
Aktualnie, dużym zadaniem, omawianym społecznie, które z pewnością będzie jeszcze
wielokrotnie wracać, jest rewitalizacja miasta. Informacja na ten temat, w jakim kierunku
zmierza Miasto także znajduje się w „Programie …”.
Radny Stanisław Paraczyński poruszył temat Zawodzia i złożonej przez siebie w 2004 roku
interpelacji dotyczącej postawienia na terenie rezerwatu 10-12 metrowego kamiennego konia
lub rycerza na koniu. Temat był też konsultowany z dyrekcją Muzeum Okręgowego. Radny
wyraził przekonanie, że taka konstrukcja przyciągnęłaby w to miejsce nie 10 a 100 tysięcy
turystów rocznie.
Przewodnicząca Magdalena Spychalska zaznaczyła, iż rzeczywiście temat był już omawiany,
ale pani konserwator zabytków nie wyraziła zgody na taką instalację. Magdalena Spychalska
dodała, ze jest kilka tematów dotyczących Zawodzia, którymi warto by się zająć, a które były
też poruszone na Komisji Rozwoju i Mienia Miasta, w związku dobrze byłoby zorganizować
jedno z posiedzeń tejże komisji właśnie na terenie Zawodzia. Można nawet pomyśleć
o wspólnym posiedzeniu z komisją prawa oraz komisją edukacji, kultury i sportu. Magdalena
Spychalska dodała też, że jej zdaniem podstawową przyczyną spadającej ilości
odwiedzających Zawodzie nie jest brak jakiejś dodatkowej instalacji, ale to że obiekt ten
w ogóle „nie żyje”, funkcjonuje tylko w wyznaczonych godzinach, ale przez większość czasu
stoi zamknięty. Nie ma tam cyklicznych imprez, weekendowych czy choćby niedzielnych,
które przyciągnęłyby gości. Rolą miasta i radnych jest m.in. namawianie zarządcy obiektu,
aby ożywił to miejsce. Są na to różne sposoby, o czym świadczą przykłady z innych miast:
Biskupina, Torunia, Poznania, gdzie na terenie podobnych obiektów podejmuje się rozmaite
formy zachęcenia turystów do ich zwiedzania i zainteresowania się historią danego miejsca.
Radny Tadeusz Skarżyński dodał, podpierając się m.in. wieloletnimi doświadczeniami
z działalności na Zawodziu w ramach Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej,
że tematy o których mowa są niestety takimi, na które nie do końca miasto ma wpływ. Gród
Piastów na Zawodziu jest w zarządzaniu muzeum, a to z kolei podlega Urzędowi
Marszałkowskiemu. To w jego gestii leżą kwestie związane z pracami naprawczymi,
czy promocją tego miejsca. Warunkiem, by dobrze to funkcjonowało jest poczynienie w tym
obiekcie niezbędnych inwestycji. Organizujemy na Zawodziu gry, zabawy, jest piastowskie
zoo, ale prawda jest też taka, że rzeczy, które znajdują się w chatach nie należą bezpośrednio
do muzeum. Są to rzeczy stowarzyszeń i różnych organizacji, które podejmują tam różnorakie
działania na zasadzie wolontariatu. Prace, które wykonywana są w rezerwacie, jak choćby
stawianie palisady, także wykonują wolontariusze za swoje własne pieniądze lub przy
wsparciu miasta, w ramach realizacji określonych projektów. W tej chwili, jak podkreślił,
radny Skarżyński potrzebna jest porządna rewitalizacja tego miejsca, bo znaczna część
znajdujących się tam obiektów: palisada, mostek, wieża wymaga nie tyle rozbudowy
co przede wszystkim ratowania przed dalszym niszczeniem.
Naczelnik Marzena Pastuszak, dziękując za podjęcie tematu i inicjatywę zorganizowania
na Zawodziu wspólnego posiedzenia merytorycznych komisji zaznaczyła, że to nie jest tak,

że jeżeli coś nie jest nasze to nie mamy na to wpływu. Jest pan marszałek, jest to jego zadanie
własne, podjął się prowadzenia zarówno muzeum jak i Zawodzia, i mamy prawo i obowiązek
domagać się, żeby pewne działania zostały tam podjęte, bo temat staje się wręcz publicznie
niezręczny.
Przewodnicząca Magdalena Spychalska zapytała więc, co radni mogą zrobić w tej sprawie?
Naczelnik Marzena Pastuszak podkreśliła, że całkowicie zasadnym byłby wniosek komisji
do pana prezydenta o wystąpienie do marszałka z prośbą o zainteresowanie się problemami
Zawodzia i podjęcie tam konkretnych działań zmierzających do poprawy stanu
funkcjonowania tego miejsca. Tak tej treści został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu:
9 głosów za (9 obecnych).
W kolejnym głosowaniu radni przyjęli Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza z realizacji
za okres 2013-2014 „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016”:
10 głosów za (10 obecnych).
Ad. 12
W kolejnym punkcie posiedzenia skupiono się na projekcie Statutu Miasta Kalisza
przygotowany radców prawnych Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca komisji
zaproponowała, a pozostali członkowie komisji przychylili się do tej propozycji, by obecna
na spotkaniu pani mecenas Danuta Rybarczyk omówiła najistotniejsze zmiany w omawianym
projekcie, z którym już wcześniej wszyscy radni mogli się zapoznać otrzymując go zarówno
w wersji papierowej jak i elektronicznej, po czym szczegółowo poszczególne kwestie
zostałyby omówione podczas posiedzenia zespołu statutowego, które rozpocznie się tuż
po zakończeniu komisji, a w którym będzie mógł uczestniczyć – jeśli tylko wyrazi taką wolę każdy z radnych nawet nie będący członkiem zespołu. Magdalena Spychalska zwróciła się też
do radych z prośbą by wszelkie propozycje zmian do projektu statutu składać do komisji
prawa na piśmie, z pośrednictwem Kancelarii Rady Miejskiej. Pani Danuta Rybarczyk
zaznaczyła, że w omawianym projekcie znalazła się już, przyjęta uchwałą na ostatniej sesji
zmiana dotycząca inicjatywy uchwałodawczej oraz istotna zmiana dotycząca zasad
zawiadamiania radnych o terminach sesji i dostarczania materiałów, a także głosowania
tajnego, natomiast większość pozostałych poprawek polega na pewnym uzupełnieniu,
doprecyzowaniu, czy ujednoliceniu niektórych zapisów, jak choćby kwestii związanych
z przyznawanymi przez Radę godnościami miejskimi. Radczyni dodała też, że statut będzie
włączony w treść uchwały Rady Miejskiej, nie będzie tak jak dotychczas załącznikiem
do niej.
Ad. 13
Na komisję nie wpłynęła żadna korespondencja.
Ad. 14
Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.
Ad. 15
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca, dziękując radnym oraz zaproszonym
gościom za przybycie i udział w dyskusji, zamknęła posiedzenie.

