Protokół
I Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 1 grudnia 2014 roku
I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.
Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny Senior,
powiedział:
– Pan Wojciech Vogt, Komisarz Wyborczy w Kaliszu zwołał dzisiejszą pierwszą
sesję Rady Miejskiej Kalisza na podstawie art. 20 ustęp 2 Ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
Zgodnie z art. 20 ustęp 2 c Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, jako radny senior, otwieram I sesję Rady Miejskiej Kalisza.
Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę
wszelkich starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.
W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi – 25 radnych. Stwierdzam,
że w sesji uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym można
obradować i podejmować uchwały.
Następnie powitał:
– Radnych,
– Prezydenta i Wiceprezydentów,
– Wojciecha Vogta, Komisarza Wyborczego w Kaliszu,
– Agnieszkę Jakubowską, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Kaliszu,
– Członków Miejskiej Komisji Wyborczej na czele z Przewodniczącą, Panią
Anną Krysicką,
– Pełnomocników komitetów wyborczych,
a także:
– 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 obecnych na Sali.
Radny Senior, powołując się na postanowienie Nr 49/14 Komisarza
Wyborczego w Kaliszu z dnia 25 listopada 2014 r., w sprawie zwołania
pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Kalisza, którego załącznikiem

jest porządek obrad I sesji Rady Miejskiej Kalisza, zapowiedział punkt drugi,
Złożenie ślubowania przez radnych.

Radny senior:
– Dzień złożenia ślubowania jest bardzo ważną datą w działalności każdego
radnego. Od tej daty ustawodawca liczy termin na realizację jego praw i
obowiązków.
Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób.
Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, Pan Dariusz Grodziński,
odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną
i wypowiedzą, według swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”.
Czy są inne propozycje?
Nie ma. Przystępujemy do ślubowania.
Proszę wszystkich o powstanie.
Odczytuję 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”.
Proszę radnego, pana Dariusza Grodzińskiego, o odczytywanie z listy radnych
w porządku alfabetycznym, a każdego z wyczytanych proszę o wypowiedzenie
słów „ślubuję” lub „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Radny senior pogratulował wszystkim radnym i stwierdził, że radni, którzy
złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej Kalisza
Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad.
Grzegorz Chwiałkowski przedstawił proponowany porządek obrad sesji
ustalony przez Pana Wojciecha Vogta, Komisarza Wyborczego w Kaliszu, na
podstawie art. 20 ustęp 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
Powiedział.
– Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymaliście wraz z
zaproszeniem na sesję. Pozwolicie jednak, że go odczytam.

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności
obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza.
6. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza prowadzenia
sesji od radnego Seniora.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Kalisza.
8. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej Kalisza.
W przypadku zgłoszenia przez Państwa propozycji zmian do porządku obrad
dotyczących np. zmiany kolejności punktów, dodania nowych punktów, zdjęcia
lub modyfikacji przedstawionych punktów, będziemy musieli je kolejno
przegłosować. Zmiany zostaną wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym
przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu
rady, to jest co najmniej 13 radnych.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku
obrad?
Czy mają Państwo propozycje lub uwagi do porządku obrad?
Nie zgłoszono uwag, stwierdzam, że Rada Miejska Kalisza będzie obradowała na
I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. według przedstawionego porządku obrad.
Punkty 1, 2 i 3 porządku obrad uważam za zrealizowane.
Punkt czwarty. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior poinformował, że Komisję Skrutacyjną powołuje się uchwałą w
celu przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza. Przypomniał, że radni
otrzymali projekt uchwały w tej sprawie (str. 3 materiały sesyjne).
– Biorąc pod uwagę, że jest to nasza pierwsza sesja apeluję i proponuję, aby do
składu Komisji Skrutacyjnej weszli radni mający doświadczenie w pracy
w radzie poprzednich kadencji. Równocześnie przypominam, że osoby
kandydujące na Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady nie
mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej – podsumował.
Poprosił o zgłaszanie radnych, kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Zostały zgłoszone następujące osoby:
1. Kamila Majewska,
2. Sławomir Mariusz Chrzanowski,
3. Piotr Tomasz Lisowski,
4. Stanisław Kazimierz Paraczyński,
5. Roman Piotrowski.
Radny Senior zapytał czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie,
otrzymał potwierdzenie. Następnie stwierdził zamknięcie listy kandydatów.
Zaproponował przegłosowanie w całości składu komisji.
Poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza w zaproponowanym składzie.
W głosowaniu 25 osób było „za”.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Kalisza została przyjęta jednomyślnie.
Punkt piąty. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza.
W nawiązaniu do art. 19 ustęp 1 Ustawy o samorządzie gminnym, rada wybiera
ze swego grona przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów wraz z rekomendacją:
Adam Koszada (PiS) rekomendował Andrzeja Plichtę. Podkreślił, że jest to
wspólny kandydat PiS, SLD i Stowarzyszenia Wspólny Kalisz.
Andrzej Plichta wyraził zgodę na kandydowanie.
Ponieważ nie było dalszych zgłoszeń, Grzegorz Chwiałkowski stwierdził
zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza.

Poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przejście do Sali nr 51, w celu
ukonstytuowania się komisji, wyboru przewodniczącego, oraz przygotowania
kart do głosowania.
W związku z tym ogłosił dziesięciominutową przerwę. Prosił jednak radnych
o pozostanie na miejscach.
Kiedy wróciła Komisja Skrutacyjna Radny Senior poprosił przedstawiciela
Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania. Poprosił też o zabranie
głosu jej Przewodniczącego, przedstawienie zasad głosowania oraz
przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczącą została Kamila Majewska, która najpierw otworzyła urnę do
głosowania i sprawdziła czy jest pusta.
Grzegorz Chwiałkowski przypomniał, że mamy do dyspozycji kabinę, w której
nikt nie będzie przeszkadzał przy zaznaczaniu na karcie kandydata.
Poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy, z
imienia i nazwiska, obecnych na sesji radnych, a wyczytanych o podchodzenie
i wrzucanie do urny kart do głosowania.
Radny Senior ogłosił trzydziestominutową przerwę, podczas której Komisja
Skrutacyjna ponownie udała się do Sali nr 51 i dokonała podliczenia głosów.
Po wznowieniu obrad głos zabrała przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
i przedstawiła protokół głosowania na przewodniczącego Rady. Powiadomiła
zebranych, że przewodniczącym Rady Miejskiej Kalisza został Andrzej
Plichta, który w wyniku tajnego głosowania z udziałem 25 radnych uzyskał
następująca ilość głosów:
17 głosów ważnych – „tak”, 6 głosów ważnych – „nie”, 2 głosy
wstrzymujące się, 0 głosów nieważnych.
Grzegorz Chwiałkowski poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu radni byli jednomyślni, 25 osób było „za”.
Radny Senior stwierdził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej Kalisza.
Pogratulował Andrzejowi Plichcie i życzę owocnej pracy.

Ad. 6. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza
prowadzenia sesji od radnego Seniora.
Radny Senior przekazał Andrzejowi Plichcie insygnia Przewodniczącego Rady
Miejskiej Kalisza.
– Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku dziękuję i proszę
przewodniczącego rady o dalsze prowadzenie obrad – zakończył swoją
wypowiedź Grzegorz Chwiałkowski.
Andrzej Plichta podziękowanie za wybór.
Ad. 7. wyboru Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Kalisza.
W celu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza uchwałą
Nr I/1/2014 została powołana Komisja Skrutacyjna.
W nawiązaniu do art. 19 ust. 1. Ustawy o samorządzie gminnym, rada wybiera
ze swego grona wiceprzewodniczących, co najmniej jednego i nie więcej niż
trzech, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów wraz z
rekomendacją:
1. Dariusz Witoń zgłosił Zbigniewa Włodarka,
2. Grzegorz Sapiński zgłosił Edwarda Prusa.
Nie było więcej kandydatów.
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, przeczytał
stanowisko koalicji SLD, PiS, Stowarzyszenie Wspólny Kalisz, w sprawie
niepowoływania trzeciego wiceprzewodniczącego. Uzasadnił On tę decyzję

powodami merytorycznymi, oczekiwaną od mieszkańców jawnością
funkcjonowania Rady. Podkreślił, że zostały rozpoczęte starania o nowoczesny
system rejestracji posiedzeń Rady i wglądu w głosowania.
Przewodniczący zapytał czy kandydaci na wiceprzewodniczących wyrażają
zgodę na kandydowanie i uzyskał potwierdzenie. Stwierdził zamknięcie listy
kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza.
Prosił Komisję Skrutacyjną o przejście do pokoju nr 51, w celu przygotowania
kart do głosowania. Ogłosił pięciominutową przerwę. Prosił też radnych
o pozostanie na swoich miejscach.
Po przerwie.
Przewodniczący poprosił przedstawiciela komisji o rozdanie kart do głosowania.
Poprosił również przewodniczącą komisji o zabranie głosu i ponowne
przedstawienie zasad głosowania, sprawdzenie czy urna jest pusta, oraz
przeprowadzenie głosowania.
– Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy
z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych
o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. Przypominam
o możliwości głosowania w kabinie – zaproponował przewodniczący.
Po głosowaniu ogłosił trzydziestominutową przerwę, podczas której Komisja
Skrutacyjna ponownie przeszła do Sali nr 51 i dokonała podliczenia głosów.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej i przedstawienie protokołu głosowania na wiceprzewodniczących
Rady.
Kamila Majewska poinformowała, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej
Kalisza, w wyniku tajnego głosowania z udziałem 25 radnych, zostali Edward
Aleksander Prus oraz Zbigniew Florian Włodarek.
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Głos zabrał Zbigniew Włodarek, który w imieniu swoim i drugiego
wiceprzewodniczącego podziękował za zaufanie, zadeklarował pełnienie tej
funkcji w imieniu radnych, a także wszystkich mieszkańców.
Andrzej Plichta poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 25 osób było „za”.
Przewodniczący Rady pogratulował wybranym radnym, wiceprzewodniczącym
Rady Miejskiej Kalisza, Panu Zbigniewowi Włodarkowi, Panu Edwardowi
Prusowi.
Poprosił wiceprzewodniczących o pomoc i zajęcie miejsca za stołem
prezydialnym.
Ad. 8. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Jeszcze przed zamknięciem sesji przewodniczący przypomniał, że kilka dni
temu odszedł Zbigniew Białek, zasłużony nauczyciel, wiceprezydent miasta
Kalisza, wieloletni radny Rady Miejskiej Kalisza. Poprosił o uczczenie Jego
pamięci minutą ciszy.
Następnie Andrzej Plichta zamknął I Sesję Rady Miejskiej Kalisza w związku
z wyczerpaniem porządku obrad.
– Na podstawie art. 29 a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym sesję Rady Miejskiej Kalisza, na której prezydent składa ślubowanie,
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów prezydentów na obszarze kraju.
Dlatego o terminie następnej sesji zostaną wszyscy Państwo radni
poinformowani – powiedział na zakończenie.
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