Protokół
III Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 9 grudnia 2014 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Andrzej Plichta, Przewodniczący Rady, powitał obecnych na Sesji Rady
Miejskiej Kalisza:
– Radnych,
– Prezydenta,
– Parlamentarzystów – Jana Dziedziczaka i Leszka Aleksandrzaka,
– Naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego,
– Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
– Komendantów policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– Przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– Przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał wszystkich zgromadzonych na Sali.
Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym otworzył III sesję Rady Miejskiej Kalisza. Stwierdził, że uczestniczy
w niej 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować
i podejmować uchwały.
– Taką formułkę chciałem Państwu przedstawić, ale co do tej formuły, niestety,
nie ma pewności. Dlatego bardzo proszę o zabranie głosu panią radcę prawną,
ponieważ musimy wyjaśnić bardzo ważną kwestię. Bardzo proszę, ponieważ nie
mam pewności, że ta sesja może się po prostu odbyć – powiedział Andrzej
Plichta.
Danuta Rybarczyk – z informacji uzyskanych z Kancelarii Rady Miejskiej
wynika, że nie odebrał zawiadomienia o zwołaniu sesji wraz z porządkiem i
materiałami pan radny Kołaciński. Z tego, co przekazano mi pan nie odebrał
telefonów, były przesłane materiały mejlem, ale nie ma dowodu potwierdzenia,
nie zostały one wręczone małżonce, bo były informacje, że ich nie odebrała,
więc w takiej sytuacji można wątpić, że ono (zaproszenie) zostało skutecznie
doręczone. Sesja może się odbyć, jeżeli zawiadomienia wraz z porządkiem obrad
i projektami uchwał zostały doręczone wszystkim radnym. W tej sytuacji w
świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, jak i stanowiska wyrażonego w
doktrynie, można uznać, że nie mamy do czynienia ze skutecznym doręczeniem
zawiadomienia o zwołaniu tej sesji. W takim wypadku taka sesja może zostać
podważona, czyli każda uchwała podjęta na takiej sesji może zostać podważona,

może zostać stwierdzona nieważność takich uchwał. Stąd sugestia, żeby może
jeszcze zwołać kolejną sesję i doręczyć skutecznie wezwania wszystkim radnym,
zawiadomienia o zwołaniu wraz z porządkiem i materiałami – radczyni
koordynator przekazała stanowisko biura radców prawnych.
Andrzej Plichta powiedział, że to jest sprawa bez precedensu i on nie pamięta
takiej sytuacji. „Ale życie, po prostu” – dodał.
Dariusz Witoń – nie wszyscy zauważyli, że wybory skończyły się, choć
rozumiem, że dla niektórych wyborcy nie byli łaskawi. Wczoraj uczestniczyłem w
posiedzeniu rady nadzorczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika
Perzyny w Kaliszu. Obrady prowadził radny Radosław Kołaciński. Uczestniczył
w nich Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, a
także Jan Mosiński. Dziś mieliśmy wybrać szefów komisji Rady Miejskiej
Kalisza. Miały one zająć się budżetem naszego miasta na 2015 rok,
najważniejszym dokumentem, który będzie regulował wszystkie kwestie
finansowe na kolejny rok, budżetem przygotowanym przez ustępującego
prezydenta i byłą już koalicję, na czele z byłym przewodniczącym Rady
Radosławem Kołacińskim. Mieliśmy zająć się budżetem przygotowanym przez
Państwa, pokazuję na dzisiejszą opozycję. W poprzedniej kadencji byliśmy w
opozycji, zwoływano sesje nadzwyczajne, chciałem tylko przypomnieć, że
ówcześni radni opozycji z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Klubu Radnych PiS,
stawiali się na każde zwołane przez rządzących posiedzenie, dla dobra miasta i
jego mieszkańców. Mówiliśmy o dzisiejszym posiedzeniu na sesji, na której był
obecny Radosław Kołaciński, mówiliśmy, że dzisiaj jest ten termin, że chcemy
dla dobra miasta szybko zająć się budżetem, chcemy powołać szefów komisji, by
one zaczęły pracować. Radosław Kołaciński był obecny w mieście w weekend,
był obecny w poniedziałek w Kaliszu, jego żona nie odebrała zaproszenia na
sesję, mówiąc, że nie jest upoważniona, mimo że pracownik stał przed domem i
próbował jej wręczyć dokumenty. To chyba nie świadczy za dobrze o naszym
koledze i kolegach nawet z Klubu Platformy Obywatelskiej, którzy powinni mu
przypomnieć, że jest sesja ważna i że warto byłoby wybrać tych
przewodniczących komisji dla dobra miasta. Szkoda, że Państwo tego nie
zauważyli. Jest mi wstyd, że już na początku tej kadencji dochodzi do tego typu
sytuacji – zakończył swoją wypowiedź radny.
Sławomir Chrzanowski – jeśli chodzi o kolegę Radosława Kołacińskiego, tu
widzę, że kolega Witoń miał bardzo dużo informacji, o żonie, nieodebranych
materiałach. Nie wiem skąd o tym wszystkim wie, ale my wiemy, że Radosława
Kołacińskiego nie ma, ponieważ niestety, ale jest niedysponowany. Nie wiem,
jak wyglądała sytuacja w ostatnim tygodniu, i na czym polegało to, że nie
odebrał tych materiałów, natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, i mam nadzieję,
że będzie można też w jakiś sposób to sprawdzić, w sensie formalnym, prawnym,

że Klub Platformy Obywatelskiej jest za tym, żeby procedować, jeśli nie ma
jakiegoś istotnego tutaj elementu, faktycznie takiego, który przemawiałby za tym,
żeby tego nie robić. Tak więc, jeśli tylko istnieje możliwość, żebyśmy dalej
procedowali, pomimo tego, że nieskutecznie został zawiadomiony pan Radosław
Kołaciński o dzisiejszej sesji, to Klub Platformy Obywatelskiej jest jak
najbardziej za tym, żebyśmy w dalszym ciągu procedowali. Mam nadzieję, że
taka możliwość istnieje – powiedział radny.
Grzegorz Sapiński – dostałem informację, że Kancelaria Rady Miejskiej
otrzymała potwierdzenie mejlowe od pana radnego Radosława Kołacińskiego.
Myślę, że potwierdzi to pani naczelnik, co mnie bardzo cieszy. I powiem tak,
dzisiaj Klub Radnych Platformy Obywatelskiej miał konferencję, podszedłem do
panów radnych, powiedziałem, że wezmę udział w ich konferencji. Ale to
oczywiście był żart, bo każdy ma prawo do swojej tożsamości i nie chciałem im
przeszkadzać. Natomiast chciałem z tej mównicy zaapelować, żebyśmy wszyscy
pracowali dla mieszkańców Kalisza. Niezależnie od naszych pomysłów, miejsc,
w których znajdujemy się dzisiaj, pamiętajmy, to wyborcy mówią, co mamy
robić, jak mamy robić i z jakiego miejsca. Przecież nie jest tajemnicą, pamiętam
jak dziś, jak zaprosiłem do udziału w polityce Eskana Darwicha. Myślę, że
potrafi dobrze pracować dla naszego miasta i jeszcze to pokaże. Pamiętam
pierwsze kroki Sławka Chrzanowskiego czy Pawła Gołębiaka, kiedy byłem ich
szefem, i też wtedy umieli pracować dla miasta. Mam nadzieję, że dzisiaj, kiedy
nie jesteśmy wspólnie, możemy wspólnie pracować dla Kalisza. Szanowni
panowie w opozycji mogą się przysłużyć, bo przecież mają wielu kolegów w
instytucjach marszałkowskich i mogą pokazać, że mają dobre projekty dla
miasta. Z tego miejsca zapewniam, że będę apelował do radnych koalicji i moich
współpracowników, jak już będę miał wiceprezydentów, abyśmy uszanowali
każdy dobry projekt wypływający z opozycji. Pokażemy naszą jakość pracy, bo
jeżeli jakikolwiek dobry projekt się pokaże, to nie będzie on blokowany, tylko
będzie wykorzystywany i oficjalnie wszyscy powiemy, że z przyjemnością
współpracujemy z radnymi opozycji nad projektami dla miasta Kalisza. Nie
chcemy się zamykać, wyborcy powiedzieli nam, macie zbudować koalicję,
dajemy wam większość. Ale to nie jest tak, że chcemy kogoś traktować inaczej,
że jeżeli ktoś da dobry projekt, to będzie czekał 7 lat, jak na przykład było przy
Karcie Wielkiej Rodziny, tylko rzeczywiście będziemy pracować. Bardzo cieszę
się, że pan Radosław Kołaciński wysłał to potwierdzenie mejlowe i że Wysoka
Rada będzie mogła pracować – podsumował prezydent.
Katarzyna Wawrzyniak – otrzymaliśmy potwierdzenie przed sesją, mejla o
tym, że pan Radosław Kołaciński odebrał dokumentację, z tym że informacja
wpłynęła przed chwileczką. Jeszcze przed wyjściem na sesję sprawdzaliśmy, nie
było takiego potwierdzenia, także w tej chwili jest potwierdzenie – powiedziała
naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.

Danuta Rybarczyk – w takiej sytuacji, jeśli jest potwierdzenie odebrania mejla
i odbioru materiałów, to należy uznać, że materiały zostały skutecznie doręczone
i Rada może normalnie obradować – przekazała stanowisko radców prawnych
koordynatorka.
Andrzej Plichta – jak widać może być pod górkę i można tę górkę zdobyć
– skomentował przewodniczący.
Na sekretarza obrad zaproponował Zbigniewa Włodarka.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący w skrócie przedstawił zaproponowany porządek obrad z
dziesięcioma projektami uchwał.
Nikt nie zgłosił uwag.
Porządek obrad
w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.
III Sesji Rady Miejskiej Kalisza
I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej
Kalisza,
2. powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza,
3. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
4. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Kalisza,
5. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza,
6. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej Kalisza,
7. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza,
8. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza,
9. ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej Kalisza,
10. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.

IV. Oświadczenia i wolne wnioski.
XI. Zamknięcie obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady
Miejskiej Kalisza.
Z uwagi na konieczność rozwiązywania bieżących potrzeb Miasta jest wskazane
powołanie wymienionych w uchwale komisji.
W tym momencie przewodniczący powitał Witolda Czerneckiego, posła na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Głos zabrał Paweł Gołebiak – mam przyjemność zabrać dzisiaj głos w imieniu
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i złożyć formalny wniosek w sprawie
zmniejszenia ilości komisji Rady Miejskiej Kalisza z 7 do 5. Zmniejszenie łączy
się zatem z połączeniem komisji. Wnioskujemy więc, aby połączyć Komisję
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej z Komisją Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, a także Komisję Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej z Komisją Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego. Myślę, że takie rozwiązanie wpisuje się w tok myślenia, który
przedstawił pan Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej, na pierwszym
posiedzeniu, gdzie wybraliśmy 2 wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, czyniąc
pewne oszczędności na poczet rzeczy, które będą przygotowane w przyszłości,
więc to jest jak gdyby pierwszy punkt, ekonomiczny. Drugi punkt to taki, że
połączenie tych komisji pozwoli również na usprawnienie pracy osób, które
będą wchodziły w ich skład. Jest to formalny wniosek, w takim razie proszę
o przegłosowanie – zwrócił się z prośbą radny.
Nikt nie zabrał głosu.
Odbyło się głosowanie formalnego wniosku złożonego przez Pawła Gołębiaka.
W głosowaniu 8 osób było „za”, 13 głosów było przeciwnych, nie było osób
wstrzymujących się od głosowania.
Wniosek nie został przyjęty.
Odbyło się głosowanie całej uchwały zawartej w materiałach sesyjnych.
W głosowaniu 17 osób było „za”, 3 głosy były przeciwne, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.

Ad. 2. powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza.
– Proszę radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących Komisji.
Przypominam 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, a ponadto podczas zarządzonego głosowania radnemu przysługuje tylko
jeden głos „za” i jeden głos „przeciw”, to znaczy, że głosy wstrzymujące nie są
brane pod uwagę – zwrócił się z prośbą przewodniczący.
Radni zgłosili następujących kandydatów na przewodniczących komisji:
1) Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza:
Dariusz Witoń zarekomendował Kamilę Majewską.
Kamila Majewska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie było i Rada przegłosowała najpierw zamknięcie listy
kandydatów. W głosowaniu radni byli jednomyślni, 21 osób było „za”.
2) Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza:
Jolanta Mancewicz zgłosiła Mirosława Gabrysiaka.
Mirosław Gabrysiak wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie było i Rada przegłosowała zamknięcie listy kandydatów.
W głosowaniu 21 głosów „za”.
3) Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady
Miejskiej Kalisza:
Piotr Lisowski zgłosił Magdalenę Spychalską.
Magdalena Spychalska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie było, w głosowaniu nad zamknięciem listy kandydatów
21 osób było „za”.
4) Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza:
Magdalena Spychalska zgłosiła Piotra Lisowskiego.
Piotr Lisowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych propozycji nie było, w głosowaniu nad zamknięciem listy kandydatów
21 osób było „za”.
5) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza:
Tadeusz Skarżyński zgłosił Adama Koszadę.
Adam Koszada wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie było i Rada przegłosowała zamknięcie listy kandydatów,
21 osób było „za”.
6) Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej
Kalisza:
Dariusz Witoń zgłosił Tomasza Grochowskiego.
Tomasz Grochowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie było, Rada przegłosowała zamknięcie listy kandydatów, 21
osób „za”.
7) Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza:
Adam Koszada zgłosił Romana Piotrowskiego.
Roman Piotrowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie było, radni przegłosowali zamknięcie listy kandydatów
jednomyślnie, 21 głosów „za”.
Przed głosowaniem całej uchwały Andrzej Plichta poprosił Katarzynę
Wawrzyniak, naczelnika Kancelarii Miejskiej, o pomoc w sprawnym
poprowadzeniu tego głosowania.
Katarzyna Wawrzyniak – głosowanie jest jawne, zwykłą większością głosów,
radnemu przysługuje tylko 1 głos „za” i 1 głos przeciw. Także pan
przewodniczący odczyta imię i nazwisko radnego. Proszę Państwa
o głosowanie – wyjaśniła naczelniczka.
Odbyło się głosowanie.
1) Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.

W głosowaniu:
Kamila Majewska otrzymała 13 głosów „za”, 0 przeciw, 8 głosów
wstrzymujących się.
W tym momencie Katarzyna Wawrzyniak powtórzyła, że wstrzymujące głosy
nie są brane pod uwagę.
Danuta Rybarczyk – można głosować za, przeciw lub się wstrzymać.
Oczywiście głosów wstrzymujących nie dolicza się, ale takie stanowisko radny
ma prawo zająć w głosowaniu – podkreśliła radczyni.
Andrzej Plichta przeprosił zebranych i powiedział, że przedłuża procedurę
głosowania, bo cały czas uczy się, woli więc mieć pewność, żeby wszystko jest
zgodne z prawem. Raz jeszcze powtórzył wynik głosowania.
Kamila Majewska otrzymała 13 głosów „za”, 0 przeciw, 8 głosów
wstrzymujących.
Następnie stwierdził, że przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów została
Kamila Majewska.
2) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu:
Mirosław Gabrysiak otrzymał 21 głosów „za”.
Andrzej Plichta stwierdził, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
Mirosław Gabrysiak.
3) Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady
Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu:
Magdalena Spychalska otrzymała 13 głosów „za”, 0 przeciw, wstrzymało się
8 osób.
Andrzej Plichta stwierdził, że przewodniczącym Komisji Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego została Magdalena Spychalska.
4) Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza.

W głosowaniu:
Piotr Lisowski otrzymał 13 głosów „za”, 0 przeciw, wstrzymało się 8 osób.
Andrzej Plichta stwierdził, że przewodniczącym Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej został Piotr Lisowski.
5) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu:
Adam Koszada otrzymał 13 głosów „za”, 0 przeciw, 8 osób wstrzymało się
od głosu.
Andrzej Plichta stwierdził, że przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu został Adam Koszada.
6) Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej
Kalisza.
W głosowaniu:
Tomasz Grochowski otrzymał 13 głosów „za”, 0 przeciw, wstrzymało się
8 osób.
Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym Komisji Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej został Tomasz Grochowski.
7) Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu:
Roman Piotrowski otrzymał 13 głosów „za”, 0 przeciw, wstrzymało się 8 osób.
Andrzej Plichta stwierdził, że przewodniczącym Komisji Środowiska
i Gospodarki Komunalnej został Roman Piotrowski.
Następnie poprosił o przegłosowanie całej uchwały. W głosowaniu 21 radnych
było „za” (jednomyślnie).

Ad.3. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.
Do czasu rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej Kalisza gotowość pracy w Komisji
Rewizyjnej wyrazili następujący radni:
1) Mirosław Gabrysiak
2) Magdalena Spychalska
3) Piotr Lisowski
4) Dariusz Witoń
5) Karolina Pawliczak
6) Kamila Majewska
7) Tomasz Grochowski
8) Roman Piotrowski
9) Adam Koszada
10) Tadeusz Skarżyński
Następnie przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby dopisać się do
składu osobowego tej komisji. Zgłosili się:
11) Anna Zięba
12) Grzegorz Chwiałkowski
13) Jacek Konopka
14) Jolanta Mancewicz
15) Paweł Gołębiak
16) Eskan Darwich
17) Sławomir Chrzanowski
Przewodniczący zapytał radnych wyczytanych w pierwszej kolejności czy
wyrażają zgodę na kandydowanie. Wszyscy potwierdzili. Powiedział, że radni,
którzy zgłosili swój akces do komisji w tej chwili, tym samym wyrazili zgodę na
kandydowanie.
Adam Koszada zgłosił, że czytając skład komisji przewodniczący nie wyczytał
Artura Kijewskiego, który telefonicznie, rozmawiając z Katarzyną Wawrzyniak,
zgłosił swój udział w pracach tej komisji.
Danuta Rybarczyk – uznajemy, że powinna być informacja pisemna,
zgłoszenie. W każdym czasie przecież można dopisać się do tego składu,
a telefonicznie, to nie jest potwierdzenie. Sugerujemy, żeby radni zgłosili
mejlowo, a najlepiej na piśmie, swoją deklarację. Nie ma problemu, żeby
dokonać zmiany takiej uchwały – powiedziała radczyni prawna.

Adam Koszada – zwrócił uwagę, że skoro nie wpłynęło zgłoszenie pisemne czy
mejlowe pana Artura Kijewskiego (a wpłynęło tylko telefoniczne), to podobna
sytuacja jest w przypadku pana Dariusza Grodzińskiego.
Andrzej Plichta wyjaśnił, że Dariusz Grodziński nie jest zgłoszony i jeszcze raz
przeczytał skład Komisji Rewizyjnej (jak wyżej).
Następnie poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów – radni byli
jednomyślni, 21 osób było „za”.
Gotowość pracy w Komisji wyraziło 17 radnych. Rada jednomyślnie, 21 głosów
„za” przegłosowała następujący skład osobowy Komisji: Mirosław Gabrysiak,
Magdalena Spychalska, Piotr Lisowski, Dariusz Witoń, Karolina
Pawliczak, Kamila Majewska, Tomasz Grochowski, Roman Piotrowski,
Adam Koszada, Tadeusz Skarżyński, Anna Zięba, Grzegorz Chwiałkowski,
Jacek Konopka, Jolanta Mancewicz, Paweł Gołębiak, Eskan Darwich,
Sławomir Chrzanowski.
Ad. 4. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej Kalisza.
Najpierw przewodniczący przeczytał nazwiska osób, które już zgłosiły udział
w tej komisji:
1) Edward Prus
2) Magdalena Spychalska
3) Piotr Lisowski
4) Zbigniew Włodarek
5) Dariusz Witoń
6) Karolina Pawliczak
7) Kamila Majewska
8) Tomasz Grochowski
9) Roman Piotrowski
10) Adam Koszada
11) Tadeusz Skarżyński
Wszystkie te osoby wyraziły zgodę na pracę w tym składzie.
Następnie przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby dopisać się do
składu osobowego tej komisji. Zgłosili się:
12) Mirosław Gabrysiak
13) Sławomir Chrzanowski

W głosowaniu za zamknięciem listy było 21 osób.
Gotowość pracy w Komisji wyraziło 13 osób. Rada jednomyślnie – 21 głosów
„za”, przegłosowała następujący skład osobowy: Edward Prus, Magdalena
Spychalska, Piotr Lisowski, Zbigniew Włodarek, Dariusz Witoń, Karolina
Pawliczak, Kamila Majewska, Tomasz Grochowski, Roman Piotrowski,
Adam Koszada, Tadeusz Skarżyński.
Ad. 5. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.
Andrzej Plichta przeczytał nazwiska radnych, którzy wyrazili gotowość pracy w
komisji:
1) Edward Prus
2) Magdalena Spychalska
3) Piotr Lisowski
4) Zbigniew Włodarek
5) Dariusz Witoń
6) Karolina Pawliczak
7) Kamila Majewska
8) Tomasz Grochowski
9) Roman Piotrowski
10) Adam Koszada
11) Tadeusz Skarżyński
12) Stanisław Paraczyński
Wszyscy potwierdzili udział w pracach komisji.
Następnie przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby dopisać się do
składu osobowego tej komisji. Zgłosił się:
13) Sławomir Chrzanowski
W głosowaniu nad zamknięciem listy kandydatów 20 osób było „za”
(jednomyślnie).
Gotowość pracy w Komisji wyraziło 13 radnych. Rada jednomyślnie – 20
głosów „za”, przegłosowała następujący skład osobowy: Edward Prus,
Magdalena Spychalska, Piotr Lisowski, Zbigniew Włodarek, Dariusz
Witoń, Karolina Pawliczak, Kamila Majewska, Tomasz Grochowski,

Roman Piotrowski, Adam Koszada, Tadeusz Skarżyński, Stanisław
Paraczyński, Sławomir Chrzanowski.
Ad.6. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej Kalisza.
Gotowość pracy w Komisji do momentu rozpoczęcia sesji wyrazili następujący
radni:
1) Edward Prus
2) Magdalena Spychalska
3) Piotr Lisowski
4) Zbigniew Włodarek
5) Dariusz Witoń
6) Karolina Pawliczak
7) Kamila Majewska
8) Tomasz Grochowski
9) Roman Piotrowski
10) Adam Koszada
11) Tadeusz Skarżyński
Wszyscy oni potwierdzili chęć pracy w tej komisji.
Następnie przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby dopisać się do
tego składu osobowego. Zgłosili się:
12) Paweł Gołębiak
13) Eskan Darwich
14) Grzegorz Chwiałkowski
15) Jacek Konopka
W głosowaniu nad zamknięciem listy radnych, członków tej komisji – 21 osób
było „za”.
Gotowość pracy w Komisji wyraziło 15 radnych. Rada jednomyślnie – 21 osób
„za”, przegłosowała następujący skład osobowy: Edward Prus, Magdalena
Spychalska, Piotr Lisowski, Zbigniew Włodarek, Dariusz Witoń, Karolina
Pawliczak, Kamila Majewska, Tomasz Grochowski, Roman Piotrowski,
Adam Koszada, Tadeusz Skarżyński, Paweł Gołębiak, Eskan Darwich,
Grzegorz Chwiałkowski, Jacek Konopka.

Ad. 7. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza.
Gotowość pracy w Komisji, do tego czasu, wyrazili następujący radni:
1) Edward Prus
2) Magdalena Spychalska
3) Piotr Lisowski
4) Zbigniew Włodarek
5) Dariusz Witoń
6) Karolina Pawliczak
7) Kamila Majewska
8) Tomasz Grochowski
9) Roman Piotrowski
10) Adam Koszada
11) Tadeusz Skarżyński
12) Stanisław Paraczyński
Wszyscy oni potwierdzili chęć pracy w tej komisji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby dopisać się do tego składu
osobowego. Zgłosił się:
13) Jacek Konopka
W głosowaniu nad zamknięciem listy radnych, członków tej komisji – 21 osób
było „za”.
Gotowość pracy w Komisji wyraziło 13 radnych. Rada jednomyślnie – 21 osób
„za” przegłosowała następujący skład osobowy: Edward Prus, Magdalena
Spychalska, Piotr Lisowski, Zbigniew Włodarek, Dariusz Witoń, Karolina
Pawliczak, Kamila Majewska, Tomasz Grochowski, Roman Piotrowski,
Adam Koszada, Tadeusz Skarżyński, Stanisław Paraczyński, Jacek
Konopka.
Ad. 8. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej Kalisza.
Gotowość pracy w Komisji wyraziły następujące osoby:
1) Edward Prus
2) Magdalena Spychalska
3) Piotr Lisowski

4) Zbigniew Włodarek
5) Dariusz Witoń
6) Karolina Pawliczak
7) Kamila Majewska
8) Tomasz Grochowski
9) Roman Piotrowski
10) Adam Koszada
11) Tadeusz Skarżyński
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby dopisać się do tego składu
osobowego. Zgłosili się:
12) Anna Zięba
13) Mirosław Gabrysiak
14) Grzegorz Chwiałkowski
15) Jolanta Mancewicz
16) Eskan Darwich
Wszystkie osoby potwierdziły gotowość pracy w tej komisji.
W głosowaniu nad zamknięciem listy składu osobowego było 21 radnych.
Gotowość pracy w Komisji wyraziło 16 osób. Rada jednomyślnie – 21 osób
„za”, przegłosowała następujący skład osobowy: Edward Prus, Magdalena
Spychalska, Piotr Lisowski, Zbigniew Włodarek, Dariusz Witoń, Karolina
Pawliczak, Kamila Majewska, Tomasz Grochowski, Roman Piotrowski,
Adam Koszada, Tadeusz Skarżyński, Anna Zięba, Mirosław Gabrysiak,
Grzegorz Chwiałkowski, Jolanta Mancewicz, Eskan Darwich.
Ad. 9. ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza.
Gotowość pracy w Komisji wyrazili następujący radni:
1) Edward Prus
2) Magdalena Spychalska
3) Piotr Lisowski
4) Zbigniew Włodarek
5) Dariusz Witoń
6) Karolina Pawliczak
7) Kamila Majewska
8) Tomasz Grochowski
9) Roman Piotrowski

10) Adam Koszada
11) Tadeusz Skarżyński
Wszystkie te osoby wyraziły gotowość pracy w Komisji.
Dodatkowo zgłosili się:
12) Paweł Gołębiak
13) Jolanta Mancewicz
W głosowaniu nad zamknięciem listy członków komisji 21 osób było „za.”
Gotowość pracy w Komisji wyraziło 13 radnych. Rada jednomyślnie – 21 osób
„za”, przegłosowała następujący skład osobowy: Edward Prus, Magdalena
Spychalska, Piotr Lisowski, Zbigniew Włodarek, Dariusz Witoń, Karolina
Pawliczak, Kamila Majewska, Tomasz Grochowski, Roman Piotrowski,
Adam Koszada, Tadeusz Skarżyński, Paweł Gołębiak, Jolanta Mancewicz.
Andrzej Plichta ogłosił 30 minut przerwy.
Ad. 10. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.
Wysokość i składki wynagrodzenia Prezydenta Miasta określają przepisy
ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Głos zabrał Sławomir Chrzanowski – za chwilę odniosę się z konkretnym
wnioskiem do bazy merytorycznej tego projektu uchwały. Zanim to nastąpi,
bardzo krótko tylko wstęp. Obecna koalicja PiS, SLD, Pan Sapiński nieśli na
sztandarach tematy związane z oszczędną władzą. A władza powinna zaczynać
oszczędności od siebie. I mamy dwóch wiceprzewodniczących Rady. Ale nigdy
do tej pory nie było tak, że wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Kalisza nie był
ktoś z radnych opozycyjnych. Przypomnę, 8 lat temu takim właśnie opozycyjnym
wiceprzewodniczącym był Grzegorz Sapiński. Ale to tylko taki wstęp związany z
tą oszczędną władzą, abyśmy wiedzieli, od czego rozpoczynamy. Tak więc,
krótko mówiąc, póki co, mamy tutaj skok na stołki, a nie konkretną oszczędność
i chciałbym, żeby to twardo wybrzmiało – podsumował ten wątek radny i
przeszedł do przedstawienia wniosku formalnego.
– Sytuacja wygląda w ten sposób, że faktycznie, jest w uzasadnieniu informacja,
że te wszystkie części wynagrodzenia mieszczą się jakby w obszarze ustawy
o pracownikach samorządowych, jak również w rozporządzeniu w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych. Wszystko się zgadza, tylko nikt

nie powiedział jednej zasadniczej kwestii, że pan Sapiński chce najwyższe
widełki z możliwych, zgodnie z tą ustawą. Najwyższe, czyli nie ma tu już w ogóle
żadnej mowy o oszczędnej władzy. Nie łudźmy się, to jest kolejny raz pokazanie,
jak to będzie wyglądało. Tylko przytoczę, bo mam konkretnie tabelę, wyciąg z
ustawy, mogę oczywiście pokazać, udostępnić. Widełki są między 4,8 tys. zł a 6,2
tys. zł, a więc u pana Sapińskiego jest to poziom najwyższy z możliwych.
Maksymalny poziom funkcyjnego – 2,1 tys. zł, znowu najwyższy. Gdzie mamy
tutaj do czynienia z oszczędnością? Kogo chce nabrać pan Sapiński?
Mieszkańców Kalisza? Bo nas nie nabierze – pytał.
– Być może jeszcze nastąpi jakieś opamiętanie tej władzy, która rozpoczyna
swoją działalność. Nasza propozycja wygląda w ten sposób, wynagrodzenie
zasadnicze – 4,8 tys. zł, dodatek funkcyjny – w wysokości półtora tysiąca zł. Jest
to dla pana Sapińskiego swego rodzaju okres próbny, zobaczymy jak będzie
pracował, być może pochylimy się nad propozycją podwyższenia pensji w
kolejnych miesiącach czy w kolejnym roku. Na razie pan Sapiński nie ma
żadnego dorobku, zatem uważamy, że tak jak każdy mieszkaniec Kalisza, który
rozpoczyna pracę gdziekolwiek, jest na okresie próbnym, pokazuje się z dobrej
strony i wtedy rozmawiamy o sprawach także finansowych. W tej chwili po
prostu mamy do czynienia z jakąś niezrozumiałą sytuacją, w której już na „dzień
dobry” chce się zarabiać takie duże pieniądze, mówię, najwyższe z możliwych,
żeby było jasne – radny jeszcze raz powtórzył propozycję, wniosek formalny,
4,8 tys. zł, wynagrodzenie zasadnicze plus 1,5 tys. zł, dodatek funkcyjny,
i zakończył swoją wypowiedź.
Karolina Pawliczak – chciałoby się powiedzieć, panie radny, i kto to mówi,
panie Chrzanowski. Już pierwsze decyzje, ustalenia pana Sapińskiego, wskazują,
że w tym zakresie będą poczynione bardzo duże oszczędności, jeśli chodzi o
zakres i funkcjonowanie zarówno prezydenta, jak i całej administracji urzędu.
Pan Grzegorz Sapiński, prezydent miasta Kalisza, obejmuje dokładnie takie
samo wynagrodzenie, jakie do tej pory posiadał pan prezydent Pęcherz i zdaje
się, nie zauważyłam, żebyście Państwo mieli w tym zakresie jakieś uwagi. A jeśli
chodzi o kwestię oszczędności, to proszę zauważyć, że taka była deklaracja, i
taka jest również informacja, która została Państwu przekazana, bardzo duże
oszczędności będą poczynione, jeśli chodzi o doradców prezydenta, którzy do tej
pory przecież generowali olbrzymie dla miasta koszty, też w tym zakresie nie
mieliście Państwo żadnych uwag – skomentowała radna.
Dariusz Witoń – gwoli przypomnienia, na pierwszej czy drugiej sesji
poprzedniej kadencji, kiedy ustalaliśmy wynagrodzenie prezydenta Janusza
Pęcherza, radni Platformy Obywatelskiej, Samorządnego Kalisza i Wszystko dla
Kalisza zdecydowali o jeszcze wyższym wynagrodzeniu prezydent Pęcherza,
tylko przypomnę, że zmienił się wskaźnik, i bodajże na kolejnej sesji albo dwie
dalej, obniżaliśmy do poziomu maksymalnego – przypomniał radny.

Sławomir Chrzanowski – przypomnę to, co powiedziałem na wstępie.
Platforma Obywatelska jest za oszczędną władzą i dobrze że będziecie czynić
postępy w tej materii. Na pewno będziemy przyglądać się i recenzować.
Natomiast dzisiaj tematem merytorycznym jest pensja pana Sapińskiego. Nie
zmieniałbym trochę tematu. Ale wchodząc w ten wątek, o którym powiedziała
radna Karolina Pawliczak, oczywiście, teraz nie przypominam sobie dokładnie,
lecz co jakiś czas były tematy związane z wynagrodzeniem prezydenta Pęcherza
w ciągu tych 12 lat. Faktycznie, mogło być tak, i nie przeczę temu. Uważam, że
w kolejnych latach, jeśli ktoś już ma jakiś dorobek, a efekty jego pracy są
widoczne, pensja wzrasta. Oczywiście ona ma być logiczna, i na miarę
możliwości naszego miasta. Niemniej jednak wrócę do moje poprzedniej
wypowiedzi, mówimy o okresie próbnym dla pana Sapińskiego, sytuacji, w
której rozpoczynamy. Będzie można ten temat podjąć w kolejnych latach i pensję
podwyższyć. Na razie mówię o tym, żebyśmy nie windowali tych wskaźników,
które są ustawą przewidziane, ale żebyśmy potraktowali to w sposób
merytoryczny, oszczędny. Taki jest nasz wniosek formalny – tłumaczył szczegóły
radny.
Grzegorz Sapiński – dziękuję bardzo za troskę. Potwierdzam, 5 grudnia ostatni
dzień w pracy byli dwaj doradcy prezydenta. Myślę, że pan Chrzanowski wie, ile
zarabiali. No i teraz pytanie, no bo wiadomo, temat nośmy, dużo pieniędzy,
pensja, to jest dobry temat, czy prezydent Kalisza ma zarabiać mniej niż
wicedyrektor WORD? Ile pan zarabia, 150 tys. zł rocznie pan zarabia? Ile
zarabia pan rocznie – 150, 160, 170 tys. zł? Panie Sławku, zazdrość, to nie jest
dobry doradca, niech mi pan wierzy. Czy mam zarabiać jedną trzecią tego, co
pański kolega, prezes Energii? Tak? Bo to zakrawa już czasami o żart. Jesteście
w stanie wypominać prezydentowi miasta, ile ma zarabiać, a nie patrzycie na
swoje pensje. Przecież zostawiacie oświadczenia majątkowe. Wszyscy wiedzą,
ile pan zarabia, pan Kołaciński – pewnie ze dwa razy tyle, co pan, także niech
pan spokojnie do tego podejdzie, niech mi pan wierzy, będą oszczędności, nie
będzie miał Sapiński prawie pięciu wiceprezydentów, tylko będzie miał trzech.
Będzie miał pełnomocników, proszę mi wierzyć, społecznych. Tylko musicie
uwierzyć i zacząć pracować dla miasta, a nie używać tutaj takiego
„szczypania”. Bo wiem, że potraficie dobrze pracować dla miasta, dlatego was
do tej współpracy zaprosiłem i nikt wam nie będzie wypominał, zarabiajcie 150,
200 tys. zł, tylko pracujcie dla miasta – skomentował prezydent.
Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący zaproponował najpierw
przegłosowanie wniosku Sławomira Chrzanowskiego.
W głosowaniu 3 osoby były „za”, przeciw było 13 głosów, 5 osób wstrzymało
się od głosu.
W głosowaniu uchwały – 18 osób było „za”, 3 osoby były przeciwne.

IV. Oświadczenia i wolne wnioski.
Andrzej Plichta przypomniał, że jest to sesja nadzwyczajna, a więc wnioski są
związane tylko z pracą na tej i następnej sesji. Poprosił o zabranie o głosu
Katarzynę Wawrzyniak, naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej.
Katarzyna Wawrzyniak – otrzymaliście Państwo pisma w sprawie obowiązku
składania przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza oświadczeń majątkowych,
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Artykuł 24 h tej ustawy mówi, że
radni składają pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia
złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest
obowiązany dołączyć informację o terminie i sposobie zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w
której uzyskał mandat. Wobec powyższego bardzo proszę o składanie
oświadczeń majątkowych w terminie do 30 grudnia do Kancelarii Rady
Miejskiej – Villa Calisia – poinformowała naczelniczka.
Andrzej Plichta – poprosił przewodniczących komisji o przekazanie informacji
o terminach pierwszych posiedzeń.
Irena Sawicka – zaproponowała, co jak powiedziała jest szczególnie ważne
zwłaszcza dla nowych radnych, spotkanie, dotyczące prac nad budżetem miasta
na 2015 rok, czytania uchwał finansowych. Miałoby się ono odbyć 11 grudnia
o godz. 12, pokój nr 15, jeszcze przed budżetowymi posiedzeniami komisji.
Prosiła również o ewentualny kontakt telefoniczny w przypadku konieczności
ustalenia indywidualnie innego terminu.
Sławomir Chrzanowski – złożył propozycję, w imieniu Klubu Radnych PO,
dotyczącą pracy na stanowiskach wiceprezydentów miasta. W związku z nurtem
oszczędnej władzy, bo to hasło bardzo nam się podoba, i na pewno będziemy
wspierać te działania, składamy swego rodzaju apel do pana prezydenta, aby
przemyślał kwestię czy nie powołać dwóch wiceprezydentów, którzy byliby
odpowiedzialni za części merytoryczne, a trzecią część merytoryczną, która do
tej pory była przypisana trzeciemu wiceprezydentowi, pozostawić w zarządzaniu
prezydenta, tak jak to dzieje się na przykład w urzędach marszałkowskich.
Natomiast taką praktykę mają już także różne miasta, więc nie jest ona jakimś
novum, które teraz wymyślamy. Myślę, że warto byłoby zastanowić się nad tym.
Taka jest nasza propozycja, ale zrobi pan jak pan uważa – postulował radny.

V. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Andrzej Plichta zamknął III posiedzenie Rady Miejskiej Kalisza, w związku z
wyczerpaniem porządku obrad. Poinformował, że kolejna, IV, sesja odbędzie się
w czwartek, 18 grudnia bieżącego roku o godz. 9.
Przekazał również informację o możliwości zorganizowania opłatka dla
radnych, poprosił osoby zainteresowane o zapisywanie się na listę chętnych
w Kancelarii Prezydenta Miasta.
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