Protokół
II Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 5 grudnia 2014 roku
I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, na wstępie poprosił
o powstanie i wprowadzenie sztandaru Miasta. Zabrzmiał hejnał Kalisza.
Przewodniczący powitał obecnych na Sesji Rady Miejskiej Kalisza:
– Radnych,
– Prezydenta,
– Członków Miejskiej Komisji Wyborczej na czele z Panią
Przewodniczącą Anną Krysicką,
– Naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego,
– Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
– Komendantów policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– Przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– Przedstawicieli kaliskich mediów.
– Pan Wojciech Vogt, Komisarz Wyborczy w Kaliszu, postanowieniem
Nr 62/14 z dnia 3 grudnia 2014 r. zwołał dzisiejszą sesję Rady Miejskiej Kalisza
na podstawie art. 29 a ustęp 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym – poinformował zebranych.
Następnie Andrzej Plichta zgodnie z ust. 3 wyżej wymienionego
postanowienia, a także na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym otworzył II sesję Rady Miejskiej Kalisza. Stwierdził, że
uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym można
obradować i podejmować uchwały.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
– Postanowienie Nr 62/14 Komisarza Wyborczego w Kaliszu, w sprawie
zwołania dzisiejszej sesji zawiera w formie Załącznika Porządek obrad, ustalony
przez Pana Wojciecha Vogta, Komisarza Wyborczego w Kaliszu, na podstawie
art. 29 a ustęp 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zaproponowany porządek otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniem na sesję.
Odczytam poszczególne jego punkty.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności
obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wydanie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta
Kalisza.
4. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi bądź propozycje do porządku obrad,
a ponieważ nikt ich nie zgłosił – przeszedł do realizacji następnego punktu.
Ad. 3. Wydanie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze na Prezydenta
Miasta Kalisza.
Andrzej Plichta poprosił Panią Annę Krysicką, przewodniczącą Miejskiej
Komisji Wyborczej, o zabranie głosu i wręczenie Prezydentowi przez Miejską
Komisję Wyborczą zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Kalisza.
Ad. 4. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Andrzej Plichta stwierdził, że z woli wyborców pan Grzegorz Sapiński został
wybrany prezydentem Miasta Kalisza na kadencję 2014-2018.
Zgodnie zatem z art. 29 a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym objęcie
obowiązków przez nowo wybranego prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec
Rady ślubowania.
Poprosił wszystkich o powstanie, a nowego Prezydenta o powtarzanie słów roty z
możliwością wypowiedzenia zwrotu: „tak mi dopomóż Bóg.”
„Obejmując urząd prezydenta miasta,
uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców miasta”
Następnie poprosił ustępującego Prezydenta Janusza Pęcherza o przekazanie
Prezydentowi Grzegorzowi Sapińskiemu insygniów władzy.

Nowy Prezydent podziękował odchodzącemu Prezydentowi, bo jak zauważył
prezydent miasta jest prezydentem wszystkich mieszkańców.
– Chciałem bardzo serdecznie i uroczyście podziękować Panu Januszowi
Pęcherzowi za 12 lat, które poświęcił dla miasta. Niezależnie od różnic,
występujących pomiędzy ludźmi różnych opcji, trzeba jedno docenić, każdy ma
swój pomysł na miasto, pan Janusz Pęcherz, będąc prezydentem miasta Kalisza,
z pewnością realizował swój pomysł, z całych sił, i za to chciałem mu serdecznie
podziękować. A ponieważ elegancko jest, kiedy podaje się kwiaty, to tych
kwiatów, róż, jest dwanaście, po jednej za każdy rok jego życia dla Kalisza
– powiedział Grzegorz Sapiński.
Głos zabrał także Janusz Pęcherz. – Jestem troszkę bardziej wzruszony pewno
od prezydenta Grzegorza Sapińskiego, bo nie spodziewałem się takiego
podziękowania – skomentował. Jak powiedział zostawia miasto w dobrej
kondycji finansowej i infrastrukturalnej. Wyraził nadzieję, że zarówno wybrani
radni, jak i organ wykonawczy, pan prezydent i jego zastępcy, których powoła,
będą pracować dobrze na rzecz miasta. Zauważył, że jeżeli uda się spełnić w ten
sposób chociaż większość składanych obietnic, to miasto będzie znów w innym
miejscu swego rozwoju. Życzył tego wszystkim kaliszanom. Podziękował
radnym, koalicyjnym, którzy go wspierali, radnym opozycyjnym, urzędnikom,
mieszkańcom, zwłaszcza za ich przedsiębiorczość, bo bez niej nie byłoby
możliwości gospodarowania, 12 lat prezydentury nazwał „dobrymi latami”.
Andrzej Plichta złożył, w imieniu Rady Miejskiej Kalisza, gratulacje i życzenia
dla nowego Prezydenta, jak powiedział „naszego wspólnego miasta, wspólnego
Kalisza”. Życzył Grzegorzowi Sapińskiemu, aby starczyło mu sił, wytrwałości i
uporu w pracy nad zmienianiem tego miasta, życzył by mieszkańcy mieli dobrą
i dobrze płatną pracę, by żyli na jak najwyższym poziomie, czuli się bezpieczni.
Przewodniczący podkreślił zwłaszcza te życzenia, „abyśmy wszyscy z roku na
rok mieszkali w coraz piękniejszym mieście, z którego nikt nie będzie chciał
wyjeżdżać”. Mówił o bardzo dobrej współpracy, która pozwoli na
wprowadzenie w życie planów prezydenta, radnych i wszystkich kaliszan.
Prezydent Grzegorz Sapiński przyjął między innymi życzenia od Klubu
Radnych Wspólny Kalisz, które przekazała Magdalena Spychalska, grona
pedagogicznego szkoły szpitalnej, Piotra Kościelnego, prezesa stowarzyszenia
Wspólny Kalisz, Dariusza Witonia, przekazującego życzenia i gratulacje w
imieniu posła Leszka Aleksandrzaka oraz radnych Klubu Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i całej lewicy kaliskiej.
Nikt więcej nie zabrał głosu.

5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący wydał komendę wyprowadzenia sztandaru miasta.
– W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam II posiedzenie Rady
Miejskiej Kalisza. Kolejna, III, sesja nadzwyczajna, odbędzie się w najbliższy
wtorek, 9 grudnia tego roku, o godz. 10 – powtórzył tę informację dodając, że
jest to ona bardzo ważna, bo na Sali Recepcyjnej są przedstawiciele jednostek
organizacyjnych, służb, którzy powinni uczestniczyć w III sesji. Ponieważ jest
mało czasu prosił o podzielenie się wiadomością z wszystkimi
zainteresowanymi.
Porządek obrad III sesji będzie przedłożony tutaj przy stoliku, bo prosimy
o podpisy, dlatego że nadzwyczajną sesję zwołuje się na wniosek przynajmniej
¼ liczby radnych.
Przekażemy teraz Radnym, którzy nie byli z nami w VI kadencji Rady Miejskiej
Kalisza, Statut Miasta, podstawowy dokument ustrojowy regulujący tryb
funkcjonowania Rady. W najbliższym czasie, przyrzekam, że aktualny Statut
Miasta otrzymają wszyscy radni, w takim godnym kształcie, ale teraz chciałbym,
aby nowi radni mieli możliwość zapoznania się, bo zaczynamy pracę.
Andrzej Plichta przeczytał komunikat:
– Otrzymaliście Państwo pisma informujące o konieczności złożenia oświadczeń
majątkowych. Proszę o złożenie (w dwóch egzemplarzach)
w Kancelarii Rady Miejskiej.
Przypominam, że zgodnie z art. 24 h ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) radny jest
zobowiązany do złożenia pierwszego oświadczenia o swoim stanie majątkowym
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć
informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, jeżeli
taką działalność prowadził przed dniem wyboru.
Protokołowała
Elżbieta Zmarzła

