Protokół
IV Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 18 grudnia 2014 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Andrzej Plichta, Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, powitał
obecnych na Sesji:
– Radnych,
– Prezydenta,
– Naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego,
– Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
– Komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– Przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– Przedstawicieli kaliskich mediów,
– Wszystkich zgromadzonych na Sali.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym otworzył IV sesję Rady Miejskiej Kalisza.
Stwierdził, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi quorum, przy
którym można obradować i podejmować uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował Edwarda Prusa.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący krótko przypomniał, że radni otrzymali materiały
sesyjne, przygotowane na IV sesję, wraz z proponowanym porządkiem
obrad, w którym jest osiem projektów uchwał.
Jak powiedział, ponadto, 12 grudnia bieżącego roku, radni otrzymali
dodatkowo projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości
środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– Do Kancelarii Rady Miejskiej 15 grudnia 2014 roku wpłynęło pismo
radnego Radosława Kołacińskiego, w którym zgłasza on chęć udziału w
pracach Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Tego samego dnia wpłynęło
również pismo Dariusza Grodzińskiego, w którym zgłasza on chęć udziału
w pracach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu

i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Został
przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian składu osobowego
Komisji Rady Miejskiej Kalisza, który otrzymaliście na półki 17 grudnia
– poinformował Andrzej Plichta.
Następnie przewodniczący Rady powiedział, że Komisarz Wyborczy w
Kaliszu przesłał postanowienie nr 94/14 z dnia 15 grudnia 2014 r. w
sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Miejskiej Kalisza Grzegorza
Sapińskiego, którego mandat wygasł, Pani Małgorzaty Zarzyckiej.
Zaproponował rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie dodatkowych
punktów, V – numeracji rzymskiej, Złożenie Ślubowania przez
radnego, 7 numeracji arabskiej – w sprawie określenia zadań i wysokości
środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 10 numeracji arabskiej
– w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Poprosił najpierw o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o punkt
V rzymski, Złożenie Ślubowania przez radnego.
W głosowaniu 23 osoby były „za”.
Poprosił o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o punkt 7 arabski,
projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W głosowaniu 23 osoby były „za”.
Poprosił o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o punkt 10
arabski, projekt uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji
Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 23 osoby były „za”.
Ponieważ nie było więcej propozycji i uwag przewodniczący stwierdził
przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia dodatkowo punktu
V rzymskiego Złożenie Ślubowania przez radnego, a także punktów
numeracji arabskiej, 7 i 10, projektu uchwały w sprawie określenia zadań
i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz

projektu uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady
Miejskiej Kalisza.
Poprosił o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych. – Po punkcie
IV rzymskim będzie punkt V – Złożenie Ślubowania przez radnego. Tym
samym Podjęcie uchwał staje się punktem VI rzymskim, a Informacja w
sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna to punkt VII rzymski, i tak
dalej, aż do punktu ostatniego, XIII rzymskiego, którym jest Zamknięcie
obrad.
Jeśli chodzi o punkt V rzymski Podjęcie uchwał, projekt uchwały w
sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te
zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wchodzi do porządku jako punkt 7, przed uchwałami
budżetowymi. Zmienia się numeracja arabska, projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata
2014-2029 staje się punktem 8, a projekt w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2014 rok – punktem 9. Jako ostatni wpisujemy projekt
uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej
Kalisza – podsumował Przewodniczący.
Porządek obrad
IV Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 9.

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołów z I,II i III Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć dokonanych w okresie międzysesyjnym.
V. Złożenie Ślubowania przez radnego.
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu
budżetowego na 2015 rok,
2. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu
budżetowego na 2015 rok,
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia
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zadań z zakresu administracji rządowej,
4. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi
Zygmunta Bartolika na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
5. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi
Małgorzaty Tomalak na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 14 w Kaliszu,
6. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi
Marka Walczaka na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
7. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania
w 2014 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2014-2029,
9. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
10. zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
VII. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
VIII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2013/2014.
IX. Odpowiedzi na Interpelacje.
X. Interpelacje.
XI. Zapytania radnych.
XII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIII. Zamknięcie obrad.

III. Przyjęcie protokołów z I, II i III Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Nie było uwag do protokołów wyłożonych do wglądu w Kancelarii Rady
Miejskiej i zostały one przyjęte przez Radę.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć dokonanych w okresie międzysesyjnym.
Prezydent Grzegorz Sapiński przekazał zebranym sprawozdanie z
realizacji uchwał. Przypomniał, co wielokrotnie zapowiadał, że nie będzie
„męczył” wysłuchiwaniem sprawozdań, dlatego przekazuje dla
wszystkich, którzy chcą zapoznać się z treścią. Poprosił o kontynuowanie
sesji.
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V. Złożenie Ślubowania przez radnego.
Andrzej Plichta poinformował, że zgodnie z postanowieniem nr 94/14
Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 15 grudnia 2014 r. stwierdza się
wstąpienie w miejsce radnego Pana Grzegorza Marcina Sapińskiego,
którego mandat wygasł, kandydata z tej samej listy, Pani Małgorzaty
Marii Zarzyckiej.
Poprosił Panią Małgorzatę Marię Zarzycką o złożenie ślubowania. Obecni
na Sali powstali. Andrzej Plichta odczytał rotę ślubowania.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Po odczytaniu poprosił Panią Małgorzatę Zarzycką o wypowiedzenie,
według swojego wyboru, słowa „ślubuję” lub zwrotu „ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”.
Pani Małgorzata Zarzycka podziękowała za kwiaty i gratulacje, które
otrzymała od swoich wyborców, a także ciepłe przyjęcie przez
przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza oraz Prezydenta Miasta.
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu
budżetowego na 2015 rok.
W uzasadnieniu projektu uchwały są podane stawki jednostkowe dotacji
przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, zgodne z
przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów użytkowania krytej
pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym, hal sportowych z zapleczem
socjalno-sanitarnym, boisk sportowych z bieżnią i zapleczem, hali
sportowo-widowiskowej przy ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalnosanitarnym, kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Wale Matejki,
boiska „Orlik 2012” oraz obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej
19-29.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Kalisza.

W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Ad. 2. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu
budżetowego na 2015 rok.
W projekcie uchwały, ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na
remonty pustostanów oraz pokrycie różnicy pomiędzy kosztem
utrzymania lokali socjalnych, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie
gminy, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu ich najmu. Szczegółowe
kalkulacje finansowe, sporządzone w oparciu o Ustawę o finansach
publicznych, zawiera uzasadnienie projektu uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Ad. 3. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Wojewoda Wielkopolski, w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach,
upoważnił Prezydenta Miasta Kalisza do zawierania i podpisywania
umów z zakładami opieki zdrowotnej, na przeprowadzenie badań
lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Dlatego jest
konieczne podpisanie stosownego porozumienia, na co zgodę wyraża
Rada Miejska Kalisza, podejmując uchwałę na ten temat.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Ad. 4. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania
skargi Zygmunta Bartolika na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

Pismo pana Zygmunta Bartolika wyczerpuje znamiona skargi określone w
art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z art. 229
pkt 3 kpa oraz art. 18 a ust. 1 i 4 Ustawy o samorządzie gminnym jest
zasadne szczegółowe zbadanie skargi przez Komisję Rewizyjną.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Ad. 5. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania
skargi Małgorzaty Tomalak na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 14 w Kaliszu.
Analogicznie jak w poprzednim punkcie, Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej Kalisza, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
zbada skargę.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Ad. 6. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania
skargi Marka Walczaka na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Pismo wyczerpuje znamiona skargi określone w art. 227 Kodeksu
postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 229 kpa oraz Ustawą z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej Kalisza zbada skargę.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Ad. 7. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te
zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Podjęcie uchwały jest zasadne, bo pozwoli na ponowny podział środków
finansowych, wynikających z oszczędności, które będą przeznaczone na
dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawanych osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Ad. 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na
lata 2014-2029.
Podjęcie uchwały jest niezbędne ze względu na wnioski dyrektorów
Kancelarii Prezydenta Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zarządu Dróg Miejskich oraz naczelnika Wydziału Edukacji. Zmiany
zostały wprowadzone w załączniku Nr 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2014-2029 przeanalizowały i pozytywnie
zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący poinformował o autopoprawce, która wpłynęła przed
sesją, prosząc o jej omówienie Irenę Sawicką, Skarbnika Miasta. Zapytał
też czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie autopoprawki. W
tym czasie o rozmowę z przewodniczącym poprosiła Katarzyna
Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.
Przewodniczący przeprosił za zamieszanie i wyjaśnił, że przed sesją
wpłynęła autopoprawka, a prezydent w swoim wystąpieniu mówił o
bardzo szybkim działaniu.
W tym momencie o trzyminutową przerwę poprosił Prezydent Miasta.
Po przerwie Andrzej Plichta wyjaśnił, że autopoprawka nie dotyczy
punktu 8, o czym poinformuje szczegółowo w kolejnym punkcie pani
skarbnik. Dodał, że jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029
on nie ulega zmianie.
Przewodniczący przeprosił za omyłkę wynikającą z potrzeby szybkiego
reagowania na bieżące wydarzenia.

Powrócił do sprawy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2014-2029.
Jeszcze raz przypomniał, że podjęcie uchwały jest niezbędne ze względu
na wnioski dyrektorów Kancelarii Prezydenta Miasta, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz naczelnika
Wydziału Edukacji. Zmiany zostały wprowadzone w załączniku Nr 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2014-2029 przeanalizowały i pozytywnie
zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu odbyło się głosowanie, w którym 24 osoby
były „za”.
Ad. 9. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podjęcie uchwały jest niezbędne z powodu wniosków dyrektorów
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocy społecznej miasta,
naczelników wydziałów urzędu miejskiego, dyrektora Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji, przewodniczącego Powiatowego Zespołu do
spraw Orzekania o Niepełnosprawności, komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
przeanalizowały i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne,
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zostały przygotowane autopoprawki. Poprosił o wypowiedź Irenę
Sawicką, skarbnika miasta.
Irena Sawicka – pierwsza autopoprawka była omówiona na posiedzeniu
Komisji Budżetu i Finansów. Zawiera trzy ważne rzeczy, o które musi być
uzupełniony projekt. Otrzymaliśmy dodatkowe środki z PFRON, jest to

kwota 749 zł, pieniądze są przeznaczone na program, który jest nazwany
„Aktywny Samorząd”, a konkretnie na wydatki osobowe dla pracowników
realizujących to zadanie. Kwota 749 zł zwiększa dochody i wydatki w
budżecie 2014 roku. Poza tym, dyrektor domu dziecka otrzymał dwie
darowizny, w postaci pieniężnej, w wysokości 4 tys. zł i 2 tys. zł, czyli
łącznie 6 tys. zł, którą chce wykorzystać jeszcze do końca roku na
działalność statutową domu dziecka. Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej proponuje, by w ramach jego budżetu dokonać zmiany
między wydatkami bieżącymi, związanymi z realizacją zadań statutowych,
prosi on o zdjęcie z tych wydatków 42 zł i przesunięcie na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane. Jest to potrzebne do wyrównania odprawy
emerytalnej funkcjonariusza – skarbnik miasta podsumowała
autopoprawkę nr 1.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma pytania dotyczące tej
autopoprawki. Nikt się nie zgłosił.
Następnie Irena Sawicka nawiązała do autopoprawki nr 2. – Wczoraj w
godzinach popołudniowych otrzymaliśmy wiadomość o awarii pieca w
szkole podstawowej nr 2 na Majkowie. W tym momencie nie jest możliwe
ogrzewanie szkoły, bo sprowadzeni eksperci orzekli, że piec nie nadaje się
do jakiejkolwiek naprawy. Dlatego autopoprawką nr 2, w budżecie
bieżącym szkół podstawowych, zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę
63 tys. zł i przekazujemy na wydatki majątkowe, a zadanie będzie nazywać
się modernizacja kotłowni w szkole podstawowej nr 2 – powiedziała
skarbnik miasta.
Nikt nie miał pytań, odbyło się głosowanie pierwszej autopoprawki.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
W głosowaniu autopoprawki nr 2 było podobnie, 24 osoby „za”.
Odbyło się głosowanie całej uchwały wraz z autopoprawkami, 24 osoby
„za”.
Ad. 10. zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Radni Radosław Kołaciński i Dariusz Grodziński złożyli w Kancelarii
Rady Miejskiej Kalisza wnioski, w których wyrażają chęć udziału w
pracach stałych komisji (pan Radosław Kołaciński – w Komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisji
Rewizyjnej), (Pan Dariusz Grodziński – w Komisji Edukacji, Kultury i

Sportu, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kalisza).
Andrzej Plichta zapytał czy wymienieni radni podtrzymują swoje
stanowisko i otrzymał potwierdzenie.
Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby również zmienić swoją
dotychczasową przynależność do Komisji.
Małgorzata Zarzycka zgłosiła swój udział w pracach wszystkich
siedmiu komisji.
Nikt więcej nie zgłosił zmian.
W tym momencie przewodniczący poprosił o czas na uzupełnienie
projektu uchwały o kolejne nazwisko, zgodnie z wytycznymi radczyni.
Andrzej Plichta przeczytał projekt uchwały, wprowadzając nazwisko
Małgorzaty Zarzyckiej.
Odbyło się głosowanie, w którym 24 osoby były „za”.
VII. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza poinformował, że do Urzędu
Miejskiego w Kaliszu w dniu 13 listopada 2014 roku wpłynęło pismo
Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z informacją dotyczącą potrzeb
Sądu Rejonowego w Kaliszu w zakresie wykonywania kary ograniczenia
wolności i pracy społecznie użytecznej na rok 2015, co wynika z
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku.
Równocześnie Prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu poprosił o wskazanie
podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, w ramach kary
ograniczenia wolności, oraz pracy społecznie użytecznej, orzeczonej w
zamian nieściągalnej grzywny.
Następnie Andrzej Plichta przeczytał wykaz podmiotów, wyznaczonych
przez Prezydenta Miasta Kalisza na podstawie art. 56 § 2 Ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz § 3 ust. 1 ww.
Rozporządzenia:
1. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu,
2. Zarząd Dróg Miejskich,

Straż Miejska Kalisza,
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Kaliszu,
7. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Kaliskie,
8. Caritas Diecezji Kaliskiej,
9. NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN,
10. Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego,
11. Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”,
12. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
13. Dom Pomocy Społecznej,
14. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA,
15. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,
16. Urząd Miejski w Kaliszu.
3.
4.
5.
6.

Nikt nie zgłosił uwag, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie
informacji.
VIII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2013/2014.
Z Informacją zapoznała się i przyjęła do wiadomości Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza.
Ponieważ nie było żadnych głosów w tej sprawie Andrzej Plichta
stwierdził przyjęcie do wiadomości Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
IX. Odpowiedzi na Interpelacje.
Przewodniczący Rady przekazał informację dla nowych radnych.
Powiedział, że w tym punkcie porządku obrad jest czas na
podsumowanie, czy wszyscy radni, którzy złożyli interpelacje na piśmie,
otrzymali odpowiedzi pisemne. Zgodnie bowiem z par. 24 Statutu
Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego
celem przekazania adresatowi. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana
w formie pisemnej, w terminie 21 dni od daty złożenia interpelacji.
Nikt nie zabrał głosu.

X. Interpelacje.
Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie obrad radni omawiają
swoje interpelacje lub w razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą
proszą o jej uzupełnienie. Dodał, że swoje wyjaśnienia kieruje głównie do
nowych radnych.
Interpelacje złożyli:
Małgorzata Zarzycka – prośba o informację czy ratownicy zatrudnieni
w kaliskim Aquaparku mają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie
i staż, niezbędne w tego typu obiektach (w związku z wypadkiem
śmiertelnym, który tam miał miejsce w dniu 15 listopada 2014 r.)
Małgorzata Zarzycka – prośba o ustalenie czy kostka granitowa oraz
krawężniki pozyskane w wyniku rozbiórki podczas przebudowy ciągu
ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej, a jeszcze
niewykorzystane do remontu ulic, są zabezpieczone przed
nieuprawnionym dostępem.
Eskan Darwich – w sprawie uchwały o inicjatywie uchwałodawczej
przysługującej grupie co najmniej 200 mieszkańców Kalisza. Radny pytał
czy została wydana uchwała wykonawcza przewidziana § 54 Statutu
Miasta. Poinformował również, że jeżeli takiej uchwały nie ma, Klub
Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska
przygotowały projekt uchwały, który w najbliższym czasie zostanie
skierowana do Kancelarii Rady Miejskiej.
Grzegorz Chwiałkowski (interpelacja ustna) – w sprawie rzeki Prosny,
prośba o systematyczne jej odmulanie. Prośba, również do
wiceprezydenta Piotra Kościelnego, o wykorzystanie w tym celu jego
koncepcji.
XI. Zapytania radnych.
Andrzej Plichta wyjaśnił (nowym radnym) że, zapytania składa się
pisemnie i ustnie. W tym drugim przypadku, tylko w celu uzyskania
niezwłocznej odpowiedzi o konkretnym stanie faktycznym. W przypadku
szerszej tematyki, gdy bezpośrednia odpowiedź nie jest możliwa,
Prezydent bądź Przewodniczący odpowiadają pisemnie na zapytanie
pisemne w ciągu 14 dni od złożenia takiego zapytania.

Zarówno w przypadku interpelacji, jak i zapytań obowiązuje forma
pisemna, co pozwala na precyzyjną odpowiedź.
Głos zabrali:
Dariusz Witoń – prosił o wyjaśnienia dotyczące TBS, są kolejny raz
przekraczane terminy oddania do użytku budynku TBS. Miasto obiegła
też informacja, że wykonawca pozbywa się majątku. Pytał również, jaka
jest szansa na załatwienie tej sprawy i możliwie najszybsze oddanie do
użytku tych budynków.
Odpowiedział prezydent Grzegorz Sapiński – jak powiedział, sytuacja
jest złożona, sprawa będzie rozpatrywana w najbliższych dniach,
szczególnie, że od jutra wiceprezydentem będzie pani Karolina
Pawliczak, która zapozna się z tym tematem. Prezydent dodał, że szersze
informacje będzie można podać na następnej sesji.
Wiceprezydent Piotr Kościelny – nazwał temat spółki KTBS „mocno
drażliwym”. Krótko poinformował, że poprzedni prezydent Janusz
Pęcherz złożył zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa przez wykonawcę, co ma związek z ewentualnym
narażeniem majątku miasta na straty, ze względy na wyzbywanie się
majątku. Poinformował też o dużej rozbieżności w stanowiskach prezesa
spółki a członkami zarządu oraz o oficjalnym wniosku członka zarządu
informującym o nieprawidłowościach w tej spółce. Na zakończenie dodał,
że całość tematyki niezwłocznie zostanie przekazana nowej pani
prezydent. Natomiast szczegółowa informacja będzie na kolejnej sesji.
XII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Dariusz Grodziński – wystąpił z wnioskiem formalnym – na początku
kadencji jest dobry moment – żeby zmienić Statut Miasta, który w wielu
miejscach troszeczkę się zdezaktualizował i wymaga zmian,
unowocześnień, zarówno w formie komunikacji, obiegu dokumentów, jak
i dostępu obywateli i mieszkańców miasta Kalisza do tej mównicy, tego
forum. Żeby to zrobić profesjonalnie, dobrze i zgodnie z prawem,
zaproponował powołanie komisji statutowej z szerokim uczestnictwem
wszystkich zainteresowanych. Nazwał Statut małą konstytucją dla
podkreślenia wagi tematu. W imieniu Klubu PO złożył wniosek, nie po,
żeby teraz głosować, ale po to, żeby rozpocząć procedurę.

Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, złożył
życzenia świąteczne. Powołał się przy tym na słowa Świętego Jana Pawła
II, Honorowego Obywatela Miasta Kalisza, „Niech słowo, które stało się
ciałem trwa w Kościele. Niech przenika od krańca do krańca i odmienia
ludzkie serca, myśli i czyny. Niech będzie naszą przyszłością, adwentem
wszystkich czasów, światłem i mocą”.
XIII. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął IV
posiedzenie Rady Miejskiej Kalisza, i zaprosił na kolejne posiedzenie,
które odbędzie się 30 grudnia 2014 roku, o godz. 10.

Protokołowała
Elżbieta Zmarzła

