Protokół
VI Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 29 stycznia 2015 roku
I. Otwarcie posiedzenia
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, powitał obecnych na
Sesji Rady Miejskiej Kalisza:
– Radnych,
– Prezydenta,
– Wiceprezydentów,
– Parlamentarzystów, posłów Józefa Rackiego i Adama Rogackiego,
– Naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego,
– Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
– Komendantów policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– Przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– Przedstawicieli kaliskich mediów,
– Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.
Powitał gości obecnych na Sali.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym otworzył VI sesję Rady Miejskiej Kalisza stwierdzając, że uczestniczy
w niej 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i
podejmować uchwały.
Na sekretarza zaproponował Edwarda Prusa.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali 7 dni przed sesją projekty
uchwał, przygotowane na VI sesję, wraz z porządkiem obrad, w którym jest
7 projektów uchwał.
– Ponadto, w dniu 23 stycznia 2015 roku do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło
pismo radnej Kamili Majewskiej, w którym zwróciła się z prośbą o wykreślenie z
członkostwa w Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji
Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza.
Wpłynęło pismo Stanisława Paraczyńskiego, w dniu 27 stycznia bieżącego roku,
z prośbą o wykreślnie ze składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i
Integracji Europejskiej oraz dopisanie do składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Kalisza.

Wpłynęło również pismo Zbigniewa Włodarka, w dniu 28 stycznia 2015 roku, z
prośbą o skreślenie go ze składu Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Dlatego została przygotowana autopoprawka do projektu uchwały w sprawie
zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza, otrzymaliście ją
Państwo przed sesją – powiedział.
Zwrócił uwagę na załącznik projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 r., gdzie omyłkowo podano nieaktualną
uchwałę. Zapowiedział autopoprawkę, która radni otrzymali przed sesją.
– W korespondencji 28 stycznia 2015 roku został przekazany projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Tomalak na działalność dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu.
Proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie VI numeracji
rzymskiej – Podjęcie uchwał w sprawie – dodatkowego 8 punktu numeracji
arabskiej – rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Tomalak na działalność
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu.
Proszę Państwa o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o punkt 8
arabski, znajdujący się w punkcie VI rzymskim, projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Tomalak na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 14 w Kaliszu.
W głosowaniu 23 osoby były „za”.
Nikt nie miał innych propozycji bądź uwag do porządku obrad.
Andrzej Plichta stwierdził przyjęcie rozszerzenia porządku obrad,
wprowadzenia dodatkowo punktu 8 numeracji arabskiej, w sprawie rozpatrzenia
skargi pani Małgorzaty Tomalak na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 14 w Kaliszu. Prosił o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych, (dopisanie
punktu 8).
III. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Nikt nie zgłosił uwag do protokołu V Sesji, wyłożonego do wglądu w Kancelarii
Rady Miejskiej. Przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań

i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
Prezydent Grzegorz Sapiński przekazał sprawozdanie.
Andrzej Plichta dodał, że sprawozdanie znajduje się również na stronie
internetowej Kalisza, gdzie można zapoznać się ze szczegółami.
V. Złożenie ślubowania przez radnych.
– Zgodnie z postanowieniami Komisarza Wyborczego w Kaliszu:
1) nr 112/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku – stwierdza się wstąpienie w
miejsce radnej Pani Karoliny Moniki Pawliczak, której mandat wygasł,
kandydata z tej samej listy Pana Krzysztofa Piotra Ścisłego,
2) nr 7/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku – stwierdza się wstąpienie w miejsce
radnego Pana Artura Piotra Kijewskiego, którego mandat wygasł,
kandydata z tej samej listy, Pana Martina Daniela Zmudę – przedstawił
nowych radnych Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza.
Poprosił Panów Krzysztofa Ścisłego i Martina Zmudę o złożenie ślubowania.
Zaproponował, że najpierw odczyta rotę ślubowania, a następnie wywoła kolejno,
według daty postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu, imię i nazwisko
nowego radnego.
Po odczytaniu nazwiska poprosił radnych o wypowiedzenie, według swojego
wyboru, słowa „ślubuję” lub zdania „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
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”.
Krzysztof Ścisły i Martin Zmuda uroczyście złożyli ślubowanie.
Przewodniczący pogratulował nowym radnym i życzył skuteczności
w sprawowaniu mandatu radnego.
Zapytał czy któryś z nowych radnych chciałby zabrać głos, zgłosił się Krzysztof
Ścisły.
Krzysztof Ścisły – złożył oświadczenie.
– W zeszłym miesiącu jakoś tak przed świętami na korytarzu sądowym zupełnie
nieprzypadkowo spotkałem byłego prezydenta miasta Kalisza pana Janusza

Pęcherza. W rozmowie doszliśmy do wniosku, że większe emocje wywołało moje
przyjście do ratusza niż jego odejście, oczywiście z tą różnicą, że partycypacja
we władzy jest zupełnie inna. Dlaczego tak się dzieje? Zastanawiałem się,
czytając różne wypowiedzi prasowe na portalach internetowych i w mediach. W
zasadzie sprawa wydawałaby się prosta. Przecież jestem byłym
funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, a zatem kimś, kto jest naznaczony
piętnem i nie powinien już więcej pojawiać się w przestrzeni publicznej, żeby jej
nie kalać. Ale zauważyłem też pewną różnicę w tych wypowiedziach i w tych
komentarzach. Oczywiście najpierw było judzenie, sugerowano mi, że
powinienem zrezygnować i odejść stąd, nie pokazywać twarzy, ponieważ
ekstremiści, narodowcy, kaliscy patrioci i rożne stowarzyszenia, które
wywieszają flagi przy różnych okazjach, obrzucą mnie tutaj dzisiaj jajami. No to
zapytałem, czy faktycznie tak zrobią? I okazuje się, że nie. Oni nie mają w ogóle
żadnych pretensji do mnie jako człowieka, bo oni mnie doskonale znają, wiedzą
kim jestem. Oczywiście mają jakieś opinie własne, co do zasady, ja to szanuję.
Czytałem opinie dziennikarzy, którzy wypowiadali się bardzo autorytatywnie na
temat tego kim jestem, kim byłem i kim będę. Nie dziwię się im. To są ludzie na
etatach, muszą pewne rzeczy napisać albo pod pewnymi rzeczami podpisać się,
więc w prywatnych rozmowach każdy mówił coś innego. Nie sądzę żeby się mnie
jeszcze bali. Rozumiem polityków, posłów, ponieważ po tej porażce, którą
przeżyli ostatnio, dla nich jest to pewnie balsam na rany, które odnieśli. Zawsze
mogą powiedzieć, że jest ktoś gorszy, jakiś nieudacznik, który nagle
przypadkiem znalazł się w polityce. No i co teraz, trzeba go potępić. Znakomicie
w tym wszystkim się wypada. Rozumiem pożytecznych idiotów jak w
Orwellowskiej powieści „Folwark”, kiedy świnie powiedzą, że jest człowiek
„be” to oni wszyscy –„bee”. No i to tak jest w życiu niestety. Ale jest jeszcze
jedna grupa osób, też ich rozumiem, która boi się mnie po prostu. Ten strach
powoduje, że oni są najbardziej niebezpieczni, najbardziej agresywni.
Otrzymywałem sms-y, otrzymywałem sugestie, poprzez przyjaciół i znajomych,
że źle skończę, jeżeli zacznę. Przypomina mi to troszeczkę czas, kiedy bardzo
dużo i często pisaliśmy o pewnym dziennikarzu kaliskim, Henryku G. Wtedy z
taką samą mocą i w taki sam sposób atakowano mnie, moją koleżankę Ewę
Bąkowską i gazetę: „esbecy, esbecka gazeta, niewiarygodna, szmatławiec”, i
tak dalej i tak dalej. Dokładnie z taką samą intensywnością, identyczny
scenariusz. Do tej sprawy jeszcze wrócę, ale chciałbym powiedzieć dosłownie
kilka słów historii, ponieważ jest tu młodzież, więc nie chciałbym żeby siedzieli i
nie do końca wiedzieli o co chodzi – stwierdził nowy radny.
W tym momencie jego wypowiedź przerwał Andrzej Plichta, który
przypomniał, że na oświadczenia jest miejsce w punkcie X, po czym dodał
„rozumiem, że Pan przechodzi do meritum.”

– Panie Przewodniczący, proszę Państwa, w 1990 roku do Komisji
Weryfikacyjnej przystąpiło 260 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy
pracowali w Kaliszu lub uważali, że są czyści, niewinni i mogą sprawować
swoją funkcję. Komisja Weryfikacyjna zweryfikowała kilku, wśród nich mnie.
Dlatego, że przed Komisją Weryfikacyjną pojawiły się pisma, lub stawili się,
przedstawicieli kleru oraz solidarności walczącej, którzy domagali się
pozytywnej weryfikacji mojej osoby. Ponieważ Pan Przewodniczący mnie
ogranicza, nie będę szerzej na ten temat mówił – kontynuował radny.
Ponownie wypowiedź radnego przerwał Przewodniczący, który powiedział,
„Przepraszam panie radny, nie, nie ograniczam (…).” Dodał, że oświadczenia
można składać w punkcie X.
– Nie ograniczam. Ma Pan głos, bardzo proszę – jeszcze raz powtórzył
przewodniczący Rady.
– Komendant Wojewódzki uznał mnie za osobą tak wpływową w aktualnie
politycznych kręgach, że uczynił mnie twarzą policji i rzecznikiem prasowym.
Oczywiście wywołało to natychmiast reakcję różnych organizacji, tzw.
niepodległościowych i innych, które nie mogły pogodzić się w tym, że Esbek stał
się znowu postacią pierwszoplanową w Resorcie Spraw Wewnętrznych. Wtedy
list ojca Stefana Dzierżka wszystko uciszył, a jego życzenie dla mnie sukcesu i
błogosławieństwo jakby skończyło sprawę. Później wyjechałem do Jugosławii.
Znowu dziwiono się, że były Esbek będzie nadzorował czy sprawował
monitoring nad przypadkami łamania praw człowieka i obywatela na terenie
objętym wojną. Żartowałem, że nikt lepiej nie zna się na tym, więc będę w tym
dobry. Po kilku latach stwierdziłem, że to jest jedna wielka obłuda, oszustwo, i
nie chcę zarabiać pieniędzy na ludzkim nieszczęściu. Wróciłem do Polski.
Wówczas oskarżono mnie, że handlowałem bronią, byłem pijakiem, źle się
prowadziłem, no i generalnie, jak to każdy Esbek, nie nadawałem się do
sprawowania tej funkcji. Ale wtedy Pan Premier Mazowiecki zadzwonił
osobiście i poprosił mnie o oświadczenie w prasie, po jego odejściu z
Jugosławii, co zrobiłem. Sytuacja cała skończyła się dla mnie pomyślnie, choć
już odebrano mi paszport i proponowano sankcje. Następnie zacząłem
działalność dziennikarską. Ponieważ nie bardzo wiedziałem czym się zajmować,
a z wykształcenia jestem etnografem i specjalistą od ludów prymitywnych
centralnych Indii, to pomyślałem sobie, że zajmę się politykami w centralnej
Polsce, tymi nad Prosną. Zacząłem pisać artykuły, z sukcesem można
powiedzieć, bo otrzymałem liczne nagrody i wyróżnienia w postaci wyroków
sądowych, kilkanaście ich chyba było.
Proszę Państwa, w którymś roku zostałem zaproszony przez Klub Inteligencji
Katolickiej do Ojców Jezuitów i tam również kolejny raz spotkałem się z ojcem
Dzierżkiem, który udzielał mi bardzo często lekcji pokory. Powiedziałem mu, że
mam tego dosyć, że nie będę dłużej walczyć o prawdę i sprawiedliwość, skoro ze
wszystkich stron mnie kopią i w zasadzie nic z tego nie mam, że już jestem
człowiekiem, którym ma prawie pięćdziesiąt lat i nie mam zamiaru dłużej bawić

się w to. On mi odpowiedział, że kilka dni temu był w Zakopanem i pomimo
tego, że mu wszyscy odradzali i uważali, że może się to dla niego źle skończyć,
wszedł na Giewont. Mówił, „niedługo będę obchodzić dziewięćdziesiąt lat, a
Pan niedługo będzie miał pięćdziesiąt lat, i Pan się poddaje”. Wtedy
postanowiłem, że się jednak nie poddam. I wbrew temu co wszyscy tutaj myślą i
sądzą, przyjmę mandat. I będę go sprawować – podkreślił Krzysztof Ścisły.
– Tylko jeszcze dodam kilka słów do tego oświadczenia, które złożyłem. Tak mi
dopomóż Bóg. I teraz pozostaje jeszcze kwestia oświadczenia złożonego przez
Panią Wiceprezydent Karolinę Pawliczak. Pani Prezydent powiedziała prawdę.
Rzeczywiście powiedziałem, że tego mandatu nie przyjmę. Ale wszyscy
doskonale pamiętają, w jakich okolicznościach i kiedy to było i co powiedziałem
dalej. Wtedy i tylko wtedy (nie przyjmę) jeżeli Ewa Bąkowska zdobędzie
mandat, zostanie wójtem i nie będzie mogła prowadzić razem ze mną gazety.
Ewa została wójtem, wicewójtem, przepraszam. Natomiast wójt Sylwiusz
Jakubowski stwierdził, że gazeta „7 dni Kalisza” bez Ewy Bąkowskiej, to już nie
będzie ta gazeta. W związku z powyższym wyraził zgodę, by redagowała ze mną
tę gazetę. A więc formalnie stanęła na wysokości zadania, a ja nie mam żadnej
przeszkody żeby ten mandat sprawować. I jeszcze jedno słowo. Panie
Przewodniczący, Panu należne, a mianowicie wspomniałem o Henryku G. i
awanturze związanej z jego działalnością. Są tu na tej sali ludzie, jego serdeczni
przyjaciele, którzy bardzo go wtedy popierali i uważali, że to jest wspaniały
człowiek, wspaniały dziennikarz, biznesmen, polityk. (…) Była tylko jedna
osoba, która przyszła do naszej redakcji i powiedziała, macie rację, mam
dowody, że to jest przestępca, że deprawuje dzieci i młodzież, oszukuje ludzi. To
był Pan Przewodniczący, który nie bał się wtedy, a to była mocna postać, mógł
wykończyć każdego polityka. Pan nie bał się wtedy, przyszedł z młodzieżą do
naszej redakcji i powiedział „Tak, to jest przestępca i możecie napisać, że ja tak
twierdzę.” Ja się też nie boję teraz, tych którzy są przeciwko mnie, tej trzeciej
grupy, która boi się mojego przyjścia. Ja się was nie boję. Będę ten mandat
sprawować. No, boję się tylko Grzesia Chwiałkowskiego, bo on ma rękawice
bokserskie, a trochę ostatnio źle o nim pisałem i może mi przyłożyć czasami. Ale
myślę, że się dogadamy. Dziękuję bardzo, to wszystko – zakończył swoją
wypowiedź Krzysztof Ścisły.
Andrzej Plichta podziękował, a następnie poprosił o wystąpienie Pana Dariusza
Grodzińskiego.
– To nie jest moje przewrażliwienie ani żadna pseudopoprawność polityczna.
Natomiast mam takie uczulenie na używanie słów, które nawiązują do fatalnych
stereotypów narodowościowych. Dlatego prosiłbym, aby słowo judzenie na tej
sali nie padało, bo za każdym razem wstanę i wyrażę swoją dezaprobatę wobec
takiego języka. Jeżeli już mówimy o kwestii szydzenia, Panie Krzysztofie, ta
opowieść, mimo że zgrabnie przygotowana, nie przejęła mnie bardzo. W wielu

Pana artykułach, mogę wskazać, osoby zostały przez Pana wyszydzone.
Czasami tak jest, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. A w żaden sposób, nawet w
taki abstrakcyjny, że warunkowo jak moja koleżanka kimś zostanie albo nie, to
wtedy ja kimś zostanę lub nie, w żaden sposób, nie przekonuje to nikogo. Co do
kłamstwa przedwyborczego, które jest udziałem albo Pana, albo Pani Karoliny
Pawliczak, w to nie wnikam, chcieliśmy tu wyraźnie podkreślić opinii
publicznej, poprzez środki masowego przekazu została złożona obietnica,
deklaracja, oświadczenie, przepraszam, żeby być precyzyjnym, oświadczenie. I
tylko w tym zakresie chcieliśmy ustosunkować się, a także do słów Pana
Przewodniczącego Andrzeja Plichty, który też publicznie mówił, że taka sytuacja
była nie do przyjęcia, bardzo trudna dla niego i dla mieszkańców Kalisza. I
tylko w tym zakresie chcieliśmy ustosunkować się – podkreślił radny.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Panu Radnemu i poprosił Pana
Adama Koszadę.
Adam Koszada – w związku z zaistniałą sytuacją w imieniu radnych Prawa i
Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Wspólnego Kalisza
chciałbym zgłosić wniosek formalny o zarządzeniu pięciominutowej przerwy w
celu wygłoszenia przez nas oświadczenia dla prasy – powiedział.
Andrzej Plichta zaproponował dziesięciominutową przerwę i poprosił o
przegłosowanie wniosku w sprawie przerwy.
W głosowaniu 15 osób było „za”, 10 osób było przeciw.
Wniosek został przyjęty i do godz. 9.50 została ogłoszona dziesięciominutowa
przerwa.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zajęcie miejsc i
rozpoczął obrady.
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. Uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2015 rok.
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Miejska
Kalisza jest zobowiązana do uchwalenia Programu, którego zadaniem jest
rozwiązywanie problemów narkotykowych w mieście. Przedstawia on zadania
obecne i zaplanowane na 2015 rok. Zakładają one między innymi zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom tych osób pomocy
psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności

informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie działań instytucji i organizacji
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, pomoc społeczną osobom
uzależnionym i ich rodzinom. Działania te wynikają z Krajowego Programu
Zapobiegania Narkomanii.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Budżetu i
Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie.
W głosowaniu 24 osoby było „za” (jednomyślnie).
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 2. Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Rada Miejska Kalisza, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest zobowiązana do corocznego uchwalania
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadania realizowane w ramach Programu mają na celu przeciwdziałanie
zjawisku nadużywania alkoholu i ograniczenie do minimum skutków
społecznych, takich, jak między innymi utrata zdrowia osób dotkniętych
nałogiem i przemoc w rodzinie.
– W załączniku do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 r. , na stronie 3, (26 materiałów sesyjnych), w rozdziale
Diagnoza problemów alkoholowych, w pkt 4. Limit punktów sprzedaży,
omyłkowo podano nieaktualną uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w
miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Otrzymaliście Państwo przed
sesją autopoprawkę w tej sprawie. Proszę o otwarcie materiałów sesyjnych na
str. 26. Proszę o zabranie głosu Tomasza Rogozińskiego, naczelnika Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych – zaproponował Przewodniczący.
Tomasz Rogoziński – w załączniku do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Kalisza w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok wprowadza się
następującą zmianę, na stronie 3 załącznika, punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4/ Limit punktów sprzedaży – Uchwałą nr XV/535/2013 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 13 października 2013 roku w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i
w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kalisza miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustalony został łączny limit 315
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 225 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy) i 90 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).
Liczba mieszkańców przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów
alkoholowych w Kaliszu w 2013 roku wyniosła 319 osób. Dla porównania,
średnio na jeden punkt sprzedaży alkoholu w Polsce przypada 190 osób”
– zacytował naczelnik.
Następnie Tomasz Rogoziński przeczytał Uzasadnienie autopoprawki do
projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. „W
załączniku do projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 rok, na stronie 3, w rozdziale Diagnoza problemów alkoholowych, w
punkcie 4/ Limit punktów sprzedaży omyłkowo podano nieaktualną uchwałę w
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad
usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych”. Naczelnik przeprosił za omyłkę.
Andrzej Plichta podziękował za wystąpienie.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał się czy jest ktoś chętny do zabrania
głosu, następnie poprosił Pana Radnego Grzegorza Chwiałkowskiego.
Pan Radny Grzegorz Chwiałkowski – w takich komisjach
przeciwalkoholowych działałem w 1965 roku, do 1978 roku. Również jestem

związany ze sportem od 65 lat i cały czas tak przyglądam się, ile tych pieniędzy
idzie na przeciwdziałanie narkotykom, alkoholizmowi. Tu widzę jedyne wyjście,
żeby tę sprawę poprawić. Jeśli Sejm przyjąłby, to prawdopodobnie po dziesięciu
latach problem zmniejszyłby się o połowę. W jaki sposób byśmy to zrealizowali?
W tej chwili w prasie czytałem, że są wielkie problemy w sekcji pływackiej
„Dziewiątki”. Może pomyliłem się, rodzice muszą tam wpłacać jakieś pieniążki,
o co chodzi? Przypuszczam, że gdybyśmy połowę tych pieniędzy, które są
wydawane bezmyślnie i bez pożytku przez kilkadziesiąt lat, przeznaczyli na
sport, to młodzież zajęłaby się chętnie sportem. Ja po swojej rodzinie
zorientowałem się, że jeśli jest sport, nie ma papierosów, picia wódki. Swojego
syna do KTW zaprowadziłem jak miał 10 lat. To było w 1976 roku. Wiedziałem,
że on nie będzie palił papierosów, nie będzie pił wina i wódki. W tej chwili
używek jest o wiele więcej. Im więcej pieniędzy będziemy przeznaczać na sport,
tym więcej młodzieży odciągnie się od alkoholu i narkotyków. Tak rodzą się
przestępstwa, a jak orientujemy się jednego więźnia miesięcznie opłacamy za 4
tysiące złotych. Jeśliby to wszystko o połowę zmniejszyło się, to sportem
mogłoby zająć się o wiele więcej młodzieży – podsumował.
Andrzej Plichta zapytał czy radny Grzegorz Chwiałkowski zmierzał w tym
wystąpieniu do jakiegoś wniosku. „Nie, to było tylko wystąpienie. Dziękuję”.
Zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Zgłosił się wiceprezydent Artur Kijewski. – Chciałem tylko odpowiedzieć na
to, co Pan Chwiałkowski przed chwilką stwierdził. Wszystko się zgadza
oczywiście, pomysł jest jak najbardziej fajny, z tym że chciałem Panu Radnemu
przypomnieć, że w ubiegłej kadencji zgłaszaliśmy ten temat jako radni
opozycyjnego klubu, żeby te pieniądze jakoś spożytkować. Nie spotkało się to z
przychylnością. Nie wiem jak Pan, czy Pan głosował „za” czy „przeciw”.
Obiecuję ze swojej strony, że ten temat będziemy rozpatrywać, żeby wspomóc
sport z tak zwanego „kapslowego”. Natomiast mówię, no szkoda, że wtedy to
nie zadziałało, a teraz Pan też tak bardzo interesuje się. Miło mi, i jeżeli Pan
jest taki chętny do współpracy, chętnie będziemy współpracować –
skomentował.
Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie zapytał czy ktoś jeszcze chciałby
zabrać głos, następnie podziękował.
Poprosił o przegłosowanie najpierw autopoprawki.
W głosowaniu 24 osoby były „za”. Nie było głosów przeciwnych ani głosów
wstrzymujących.
Dalej została przegłosowana cała uchwała wraz z autopoprawką.

W głosowaniu radni byli jednomyślni, 24 osoby były „za”.
Ad. 3. Upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza.
Podjęcie uchwały jest zgodne z art. 25 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, który mówi, że „Na zasadach ustalonych przez radę
gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych”, a
także z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2000 r., w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych gminy.
Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie. Odbyło się głosowanie.
W głosowaniu 24 osoby były „za”. Nie było głosów przeciwnych ani głosów
wstrzymujących.
Uchwała została przyjęta.
Andrzej Plichta – w punkcie 4, zmian składu osobowego Komisji Rady
Miejskiej Kalisza, strona 45-46, wpłynęły kolejne zmiany osobowe komisji Rady.
Jest ich tyle, że muszę zarządzić przerwę, aby nasz sekretariat mógł
skonstruować poprawną uchwałę. Tekst, który otrzymaliśmy jest już nieaktualny
– wyjaśnił.
Zarządził dziesięciominutową przerwę, prosząc o nieopuszczanie Sali.
Podkreślił, że przerwa jest potrzebna na pracę nad tą uchwałą.
Zaproponował przejście do sekretariatu osób, które chcą jeszcze zgłosić zmianę.
Następnie przewodniczący zwrócił się do Krzysztofa Ścisłego informując, że
radny powinien pracować przynajmniej w dwóch komisjach, i prosił o podjęcie
decyzji w tej sprawie.
Po przerwie. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał autopoprawkę nr 2 do
projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian składu osobowego
Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Ad. 4. Zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Po przerwie. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał autopoprawkę nr 2 do
projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian składu osobowego
Komisji Rady Miejskiej Kalisza.

„Autopoprawka nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie
zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Stosownie do wniosków osób zainteresowanych dokonuje się zmiany w
projekcie Uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej
Kalisza.
1. W par.1 w ust. 2 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „i Komisji Rozwoju
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza” oraz dodaje się
ust. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 w brzmieniu:
„ 5. Na wniosek zainteresowanego skreśla się radnego Tomasza
Grochowskiego ze składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej Kalisza, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej Kalisza, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady
Miejskiej Kalisza.
6. Na wniosek zainteresowanego skreśla się radnego Dariusza Witonia ze
składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza,
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej
Kalisza, Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
7. Na wniosek zainteresowanego skreśla się radnego Adama Koszadę ze składu
osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
Kalisza, Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza, Komisji
Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza.
8. Na wniosek zainteresowanego skreśla się radnego Tadeusza Skarżyńskiego
ze składu osobowego Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej Kalisza, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady
Miejskiej Kalisza.
9. Na wniosek zainteresowanego skreśla się radnego Romana Piotrowskiego
ze składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
Kalisza, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady
Miejskiej Kalisza, Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
10. Na wniosek zainteresowanej skreśla się radną Magdalenę Spychalską ze
składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady
Miejskiej Kalisza, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza,
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza,
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
11. Na wniosek zainteresowanej skreśla się radną Małgorzatę Zarzycką ze
składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu

Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza, Komisji Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej Kalisza, Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Kalisza.
12. Na wniosek zainteresowanego skreśla się radnego Piotra Lisowskiego ze
składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej Kalisza, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady
Miejskiej Kalisza, Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
13. Na wniosek zainteresowanego skreśla się radnego Jacka Konopkę ze
składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza”.
Punkt drugi.
„W par. 2. dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
3. Na wniosek zainteresowanego dopisuje się radnego Andrzeja Plichtę do
składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej Kalisza.
4. Na wniosek zainteresowanego dopisuje się radnego Krzysztofa Ścisłego do
składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady
Miejskiej Kalisza, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza”.
Andrzej Plichta odczytał autopoprawkę, następnie czekał na ewentualne uwagi
albo decyzje radnych. Zgłosił się radny Radosław Kołaciński.
Radosław Kołaciński – mam taki wniosek, pewnie nieformalny. Nastąpiło tu
bardzo dużo zmian. Paru radnych dopisało się do komisji, natomiast bardzo
dużo radnych z różnych komisji odpisało się. Chciałbym poznać, i nasz klub
także, jaki będzie stan radnych w komisjach personalnie, jeśli ta autopoprawka
będzie pozytywnie przez radnych przegłosowana. To znaczy chciałbym dostać
listę z komisjami, jeżeli jest to możliwe. Tak, bo na tej podstawie chcielibyśmy
zobaczyć czy nie warto dopisać się jeszcze do jakieś komisji albo może
chcielibyśmy z jakiejś komisji wyjść. Bo ta autopoprawka jest dla nas bardzo
nieczytelna – wnioskował.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnego Radosława Kołacińskiego
jaki wniosek składa i czy taką listę chciałby otrzymać w tej chwili, bo jeżeli tak,
to wymagana byłaby kolejna przerwa.
Radosław Kołaciński

– Chciałbym przed przegłosowaniem tej autopoprawki taką listę otrzymać.
Jeżeli wymaga to przerwy, proszę o przerwę – potwierdził wcześniejszą
wypowiedź.
Następnie o głos poprosił Zbigniew Włodarek.
– Uwaga słuszna. Natomiast pewne kwestie związane z tym, kto w danej komisji
pozostaje, nie są aż tak trudne i nie wymagają aż tak wielkich zabiegów, żeby
kolejną przerwę ogłaszać. Stawiam wniosek formalny, by przejść do głosowania
tych dwóch autopoprawek i całego projektu uchwały – stwierdził.
Andrzej Plichta poprosił chętnych o zabranie głosu.
Dariusz Witoń – w kwestii formalnej, w autopoprawce nr 1 mamy taką oto
wątpliwość. Czytam punkt 2, na końcu tej autopoprawki. „Na wniosek
zainteresowanego dopisuje się radnego Stanisława Paraczyńskiego do składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza”. Mówimy o dopisaniu,
a nieco wcześniej w punkcie 3 – (…) „skreśla się radnego Stanisława
Paraczyńskiego z Komisji Rozwoju (…)”. A później jakby jest to razem
powielone w punkcie 2 Uzasadnienia. W związku z tym mam tylko pytanie czy w
takiej formie może zostać, czy nie musi być w jakiś sposób rozdzielone
– pytał.
Andrzej Plichta stwierdził, że taki zapis może zostać, podziękował za
wystąpienie, a następnie zapytał kto z radnych jest za ogłoszeniem kolejnej
przerwy i przygotowaniem materiałów, o których mówił pan radny Radosław
Kołaciński.
W głosowaniu 10 osób było „za” przerwą, 15 osób było przeciwnych.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził procedowanie nad uchwałą w sprawie
zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Najpierw poprosił o
przegłosowanie pierwszej autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Kalisza w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 20 osób było „za”, nie było głosów przeciwnych, 5 osób
wstrzymało się od głosu.
Autopoprawka została przyjęta.

Następnie odbyło się głosowanie nad autopoprawką nr 2 do projektu uchwały
Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady
Miejskiej Kalisza.
W glosowaniu 20 osób było „za”, 5 osób wstrzymało się od głosu.
Autopoprawka została przyjęta.
Odbyło się głosowanie całej uchwały.
W głosowaniu 20 osób było „za”, 5 osób wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta.
Ad. 5. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi
pana Edwarda Otockiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
Rada Miejska Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego
i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji
Rewizyjnej szczegółowego zbadania skargi mieszkańca Kalisza na działalność
dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kalisza.
Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie. Odbyło się głosowanie.
W głosowaniu 25 osób było „za”, nie było głosów sprzeciw
i wstrzymujących.
Uchwała została przyjęta.
Ad. 6. rozpatrzenia skargi pana Marka Walczaka na działalność Prezydenta
Miasta Kalisza.
Komisja Rewizyjna, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
zbadała skargę na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Niepodzielną częścią projektu uchwały jest uzasadnienie, które zawiera
konkretyzację stanowiska Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kalisza.
Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie. Odbyło się głosowanie.
W głosowaniu 25 osób było „za”, nie było głosów przeciwnych ani
wstrzymujących.
Uchwała została przyjęta.
Ad. 7. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
na 2015 rok.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjmuje Rada w postaci uchwały, co jest
zgodnie ze Statutem Kalisza – miasta na prawach powiatu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kalisza.
Andrzej Plichta zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Tadeusz Skarżyński – jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, uczestnicząc w jej
obradach, chciałem zgłosić wniosek formalny o wykreślenie z planu pracy
Komisji Rewizyjnej punktu 1 w załączniku. To jest punkt mówiący o kontroli
zgodności z prawem sposobu dekretowania pism wpływających do Urzędu
Miejskiego w Kaliszu przez Prezydenta Miasta Kalisza. Tak się składa, że
informacje na ten temat w sposób wyczerpujący zostały udzielone nam przez
Sekretarza Miasta. W związku z tym uważam, że ten akurat punkt pracy
powinien w tej uchwale, w załączniku do tej uchwały, zostać wykreślony. I
zgłaszam wniosek formalny o wykreślenie tego punktu – zakończył wypowiedź
radny
Dariusz Grodziński – jestem naprawdę zażenowany tym wnioskiem. Nie
spodziewałem się tego i to jeszcze z ust Tadeusza Skarżyńskiego, ale to już jest
rzecz wtórna całkowicie. Nie spodziewałem się, że będziecie taki wniosek
składać. Mieliście usta pełne frazesów, o jakiejś jawności, jakiejś
transparentności, jakiejś otwartości, a chcecie uciąć kontrolę sprawy, gdzie
dobrze wiecie, że nastąpił konflikt kompetencji, a także duże
prawdopodobieństwo graniczące z pewnością naruszenia prawa. To jest
skandaliczny wniosek dla mnie, próbujecie kneblować Komisję Rewizyjną, która
chce skontrolować poprawność funkcjonowania Urzędu w miesiącu grudniu
tego roku. Nieprawdą jest, że Komisja cokolwiek wyjaśniła, w swej rozmowie,
debacie, czy że słowa Pana Sekretarza cokolwiek wyjaśniły. Jest tam bardzo

wiele wątpliwości, niejasności. Oprócz tego idziecie Państwo w zaparte i
bronicie Prezydenta Sapińskiego i pana radnego Dariusza Witonia. I to jest
naprawdę bardzo żenujące, szczególnie w kontekście haseł, z jakimi szliście do
wyborów, nie tak dawno, ledwie dwa miesiące temu było, nie wiem czy Państwo
pamiętacie. Już nie mam wątpliwości, że za chwileczkę to przegłosujecie.
Jesteśmy w kontakcie i w konsultacjach z trzema teraz radcami prawnymi i w
takim razie zróbcie to. My z poczucia obowiązku, ale także z powinności jako
funkcjonariusze publiczni, którzy powzięli informacje o złamaniu prawa w
Kaliszu, w Urzędzie Miasta Kalisza, w takim razie skierujemy tę sprawę do
Prokuratury. Mogliśmy to wyjaśnić, no ale w takim razie niech ktoś inni to
wyjaśnia. A jestem głęboko zażenowany, tym co teraz zrobiliście i co za 15-30
sekund zrobicie – skomentował radny wystąpienie przedmówcy.
Nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie.
Odbyło się głosowanie dotyczące wykreślenia punktu 1 z planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
W głosowaniu 14 osób było „za”, 10 osób było przeciw, nie było głosów
wstrzymujących.
Wniosek został podjęty.
Następnie odbyło się głosownie nad przyjęciem planu pracy Komisji wraz z
poprawką.
Andrzej Plichta ogłosił, że Pan Dariusz Witoń jest wyłączony z głosowania.
W głosowaniu 14 osób było „za”, 10 osób było przeciw, nie było głosów
wstrzymujących.
Uchwała została podjęta.
Ad. 8. rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Tomalak na działalność dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu.
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę zgodnie z Kodeksem postępowania
administracyjnego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kalisza.
Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie.

W głosowaniu 25 osób było „za”, nie było głosów przeciwnych ani
wstrzymujących.
Uchwała została przyjęta.
VI. Odpowiedzi na Interpelacje.
Przewodniczący poinformował, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej Kalisza
trzech radnych złożyło pisemne interpelacje i jak wynika z przekazanych
informacji otrzymali oni odpowiedź na piśmie. Dwie interpelacje ustne złożył
pan radny Mirosław Gabrysiak, w formie pisemnej trafiły one do Prezydenta
Miasta 14 stycznia bieżącego roku, zatem termin odpowiedzi upływa 4 lutego
2015 roku.
Głos zabrał Dariusz Grodziński
Dariusz Grodziński – Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, w związku z
otrzymaną odpowiedzią na interpelację, dotyczącą czynszu dla restauracji
Ratuszowa i głoszonego przez Pana Prezydenta przed wyborami postulatu
nowego modelu polityki czynszowej pragnę odnieść się do niej w 3 punktach:
– Dziękuję za informację o ponownym rozpatrzeniu sprawy najemcy restauracji
Ratuszowa i proszę o informację o rezultacie tych ustaleń.
– Nieprawdą jest, że poprzednie władze odmówiły najemcy przedłużenia umowy.
Prezydent Pęcherz poinformował najemcę, aby przygotował dokumentację
poniesionych w 2014 roku nakładów inwestycyjnych i że umowa będzie
podpisana po wyborach samorządowych, z nim lub z nowym Prezydentem –
przekazuję to po rozmowie z zainteresowanym.
– Pominął Pan całkowicie, w jaki sposób będzie Pan kształtować politykę
czynszową, w kontekście postulowanego przed wyborami przez Pana hasła
„czynszów elastycznych, czyli uzależnionych od obrotów handlowych najemcy”
jako zasady prowadzenia gospodarki w zakresie użytkowych lokalów
komunalnych. Dlatego ponawiam pytanie w formie ponownej interpelacji w
tym zakresie. Chyba, że teraz po wyborach ten postulat jest już nieaktualny.
Wtedy także proszę o taką deklarację – interpelował radny.
Nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie.
VII. Interpelacje.
Interpelacje złożyli:

Małgorzata Zarzycka – w związku z realizacją projektu przebudowy ciągu
ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu, proszę o
informację czy miały miejsce pierwsze naprawy wyremontowanego chodnika
przy ul. Harcerskiej, oddanego uroczyście do użytku w dniu 18 października
2014 roku, podczas Festynu Drogowego, oraz jak często przewiduje się
przeglądy remontowanych nawierzchni chodników i ulic, wykonanych w ramach
wyżej wymienionej inwestycji, podczas 5-letniego okresu gwarancyjnego –
pytała.
Krzysztof Ścisły – czy pan prezydent przewiduje, w związku z poważnym
spadkiem cen za paliwo, a jeżeli nie to prosimy, inicjatywę uchwały w sprawie
obniżki cen biletów KLA dla mieszkańców – dopytywał.
Krzysztof Ścisły – dotyczy dopalaczy. Znam opinię, że nic się nie da
z tym zrobić. Można, wiem jak. Jeżeli radcy prawni nie potrafią podejść do tego
tematu i go ugryźć, to zapraszam do mnie, usiądziemy i podpowiem, w jaki
sposób. Tu nie chodzi o to, żeby zakazać działalności gospodarczej, tylko podjąć
taką uchwałę, która pozwoli zlikwidować tę działalność albo wynieść ją poza
miasto, tak jak można wynieść biogazownię i inne szkodliwe instytucje,
podmioty gospodarcze. Chciałbym, panie prezydencie, żeby jakaś inicjatywa w
formie uchwały, przynajmniej została zapoczątkowana. Oczekują tego zwłaszcza
mieszkańcy tych ulic, gdzie co noc odbywają się prawdziwe horrory – zwrócił
się z prośbą.
Krzysztof Ścisły – dotyczy kupców kaliskich. Czy podjęte zostały jakiekolwiek
działania w zakresie regulacji własności lokali użytkowych. Nie widzę powodu,
dla którego miasto Kalisz miałoby prowadzić działalność gospodarczą w postaci
wynajmowania tych lokali. Nie jest prawdą, że z czynszu tych lokali można
utrzymywać mieszkania. Mieszkania komunalne można utrzymywać również z
podatków, które będą płacić kupcy, którzy będą rozwijać działalność
gospodarczą na bazie własnego lokalu, będą chętnie inwestować i na pewno nie
będą wyprowadzać się ze śródmieścia – pytał.
Krzysztof Ścisły – dotyczy dwóch lokali, restauracji, które działają na terenie
śródmieścia, chodzi o Pięterko i o lokal o dosyć ciekawej nazwie chyba Klinika.
Tam co noc odbywają się bójki, awantury, hałasy i mieszkańcy tych ulic po
wielokroć zwracali się do poprzednich władz miasta, redakcji, sądów, policji.
Można to rozwiązać zmieniając oczywiście umowę w tym zakresie tak, żeby
właściciele tych restauracji wzięli na siebie odpowiedzialność za porządek i
bezpieczeństwo, podobnie jak biorą na siebie odpowiedzialność właściciele
sklepów, którzy mają licencję na sprzedaż alkoholu. Według tej samej zasady
prawdopodobnie można to zrobić. Pewności nie mam, ale bliski jestem tej
pewności – zakończył interpelowanie.

Andrzej Plichta przypomniał – panie radny, mam tylko taką prośbę,
interpelacje są jakby w dwóch formach, pisemnej i ustnej. Czy pan też w formie
pisemnej złoży?
Krzysztof Ścisły – w formie pisemnej złożę, nie byłem przygotowany.
Andrzej Plichta – bo wtedy też jest możliwość odpowiedzi pisemnej.
Sławomir Chrzanowski – jeden z tych tematów, których bardzo nie lubię, jeśli
pojawiają się na sesji. Ale niestety ten temat musi tutaj wybrzmieć. Najpierw
przeczytam definicję, z którą każdy z Państwa sobie poradzi i będzie wiedział,
co oznacza. „Faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i
dzieleniu godności”. Prosta, krótka definicja, którą znalazłem w Wikipedii
akurat, dotyczy oczywiście nepotyzmu. I zestawiam to z zarządzeniem z dnia 26
stycznia 2015 roku, które dotyczy powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kaliszu. Oprócz osób, jest ich 19, każda posiada
zapewne jakieś kompetencje do pełnienia tego typu funkcji w takiej komisji
miejskiej, przypomnę, że to nie jest komisja społeczna, stricte darmowa, pojawia
się osoba pani Agnieszki Skipirzepy-Sapińskiej, czyli małżonki pana Prezydenta.
Pytanie moje brzmi, czy tak Pan się umawiał z mieszkańcami Kalisza, czy to nie
jest zwykłe oszustwo – pytał.
Dariusz Grodziński – zwrócił się do mnie mieszkaniec bloku przy ul.
Podmiejskiej 24 z prośbą o zamontowanie progu zwalniającego na dojeździe z
ul. Hanki Sawickiej do Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu. Według jego opinii
kierowcy bardzo często niebezpiecznie przyspieszają na tym odcinku, pomimo
ograniczenia prędkości do 20 km/h, a ostatnio jego znajomy został tam
potrącony przez takiego kierowcę. Ponieważ jest to droga publiczna w
określonej znakiem D-40 strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma bezwzględne
pierwszeństwo przed pojazdem, który nie może poruszać się z prędkością
większą niż 20 km/h oraz nie kursuje tam autobus zbiorowej komunikacji
publicznej wydaje się, że z formalnego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań
co do spełnienia prośby tego mieszkańca. Proszę zatem o zajęcie się tematem
przez podległe Pana służby z uzgodnieniem z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i ZDM oraz konsultację z Radą Osiedla
Dobrzec oraz odpowiedź jak i kiedy sprawa zostanie rozwiązana – przedstawił
interpelację radny.
Dariusz Grodziński – w projekcie budżetu Miasta Kalisza na 2015 rok,
uchwalonym jednogłośnie przez obecną Radę Miejską Kalisza zabezpieczone są
środki na podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Kiedy i jak
zamierza Pan te środki uruchomić – pytał.

Dariusz Grodziński – niedługo nastąpi zakończenie prac związanych z
przebudową wiaduktu kolejowego nad ulicą Zachodnią w Kaliszu. To długo
wyczekiwana inwestycja przez prosperujących tam przedsiębiorców i
potencjalnych inwestorów. To właśnie w ich imieniu zwracam się z interpelacją
w sprawie jak najszybszego przystąpienia do przebudowy tamtejszego układu
drogowego, a w szczególności do połączenia ulicy Obozowej z ulicą Zachodnią.
Wierzę, że inwestycje w tamtejszy układ drogowy bardzo pomogą prowadzić tam
działalność gospodarczą i dodatkowo uatrakcyjnią ofertę inwestorską,
przygotowywaną na te tereny w latach ubiegłych. Kiedy za tym możemy
oczekiwać startu i ukończenia tej inwestycji – pytał.
Dariusz Grodziński – zwracam się z pytaniem czy i ewentualnie kiedy będzie
uruchomiony basen Delfin na osiedlu Dobrzec w Kaliszu. To trudny i złożony
temat, natomiast po negocjacjach i ustaleniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową
Dobrzec oraz właścicielem obiekty ustalono model, w którym samorząd mógłby
przejąć budynek basenu z pełnym jego wyposażeniem oraz grunt, na którym jest
zlokalizowany, i ponownie uruchomić obiekt dla mieszkańców Kalisza, a w
szczególności Dobrzeca i okolic. Zawarciu transakcji przeszkodził tylko,
podobno faktycznie nic nieznaczący i tylko do urzędowej poprawy, zapis w
księdze wieczystej dotyczący obciążenia hipoteki. W związku z powyższym
zwracam się z pytaniami, jakie są obecnie plany wobec tego obiektu? Czy
poczyniono już jakieś kroki w celu uruchomienia tego obiektu? Kiedy możemy
się tego ewentualnie spodziewać i jaki jest harmonogram prac – dopytywał
radny.
Dariusz Grodziński – Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu zabiega o to, aby
Samorząd Miasta Kalisza przekazał na własność jej budynek przy ulicy
Piskorzewskiej 9. Z tego co wiem, darowizna nie jest prawnie możliwa.
Jednostce zależy na zakupie z bonifikatą możliwie najwyższą,
99 proc., na statutowe cele społeczne. Uzyskanie aktu własności ma umożliwić
formalno-prawne zwracanie się o pozyskiwanie funduszy na remont i
utrzymanie obiektu, który oprócz siedziby jednostki pełni rolę miejsca
kultywowania historii i tradycji. Podczas zeszłorocznego jubileuszu 150-lecia
OSP Kalisz pokazała się nie tylko jako najstarsza jednostka w całej Polsce, ale i
bardzo liczebna w stanie członkowskim, dobrze wyszkolona w ratownictwie
wodnym i nurkowaniu specjalnym, a także świetnie wyposażona sprzętowo.
Warto podkreślić, że jednostka jest utrzymywana w pełnej gotowości bojowej i
od roku 1995 jest włączana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
jako OSP specjalizująca się w ratownictwie wodnym. To jedyna taka jednostka
w Kaliszu i okolicy. Uważam, że pomysł jest w pełni zasadny, a jednostka jest
duża, stabilna i warta inwestycji. Zwracam się zatem o zaangażowanie i

umożliwienie jak najszybszego i jak najkorzystniejszego przejęcia obiektu na
własność jednostki – przekazał ostatnią interpelację radny.
Eskan Darwich – w imieniu mieszkańców kamienicy położonej w Kaliszu przy
ulicy Szopena 1a. – Zwracam się z prośbą o wycięcie krzaków na działce
oznaczonej numerem 14/6, likwidację nieużywanego obiektu, położonego na
działce oznaczonej numerem 16/6 (to są toalety, które nie są używane przez
wiele lat, stoją puste i zamknięte), urządzenie tam parkingu dla mieszkańców
kamienicy, a także podłączenie oświetlenia przed blokiem. Dołączam do
interpelacji petycje mieszkańców z podpisami, zdjęcie z wizji lokalnej oraz mapę
geodezyjną – naświetlił sprawę.
Eskan Darwich – proszę o przedstawienie informacji dotyczącej pustostanu
przy ulicy Stawiszyńskiej 17. Budynek od kilku lat stoi pusty, prawdopodobnie
jest przeznaczony do rozbiórki. Jeśli tak, w jakim terminie będzie to zrobione
oraz jakie plany zagospodarowania tego terenu ma Pan Prezydent – pytał.
Eskan Darwich – proszę o przedstawienie informacji dotyczącej działki przy
ulicy Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu. Czy działka ta nadal jest własnością miasta?
Mieszkańcy informują mnie, że ma tam powstać kolejny market. Czy powyższe
informacje są prawdziwe – dopytywał.
Eskan Darwich – proszę o informację, jakie Pan ma plany, co do terenu po
byłej zajezdni KLA przy ulicy Majkowskiej. Czy plany te są związane z
przeniesieniem kupców spod Tęczy? Jeśli tak, to proszę o szczegółowe
informacje. Jeśli nie, to jakie Pan ma pomysły na dalsze funkcjonowanie
targowiska, które znajduje się przy Tęczy – zakończył swoje interpelacje radny.
Martin Zmuda – zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy
Młodzieżowa Rada Miasta w swoim statucie ma zagwarantowane wsparcie
Rady Miejskiej w postaci wyznaczonego opiekuna. Proszę również o informację
czy jest przewidziana kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta, gdyż obecna
kadencja kończy się w kwietniu tego roku. Temat Młodzieżowej Rady Miasta
Kalisza jest mi szczególnie bliski, ze względu na to, że jeszcze kilka lat temu sam
w niej zasiadałem. Właśnie z tego powodu, kilka tygodni temu spotkałem się z
obecnym prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, by dowiedzieć się jak
Rada działa w tej chwili. W kolejnych tygodniach spotkam się w szerszym gronie
z obecnymi młodymi radnymi oraz osobami, które w przeszłości w niej
zasiadały. Muszę przyznać, że z zaniepokojeniem obserwuję zjawisko, jakie
dotyka Młodzieżową Radę Miasta. Nasza Kaliska Młodzieżowa Rada Miasta
jeszcze kilka lat temu była wzorem aktywności i przejrzystości zasad, co
owocowało tym, że wiele nowopowstających Młodzieżowych Rad w innych
miastach kopiowała nasz statut uważając go za wzorowy. Obecni młodzieżowi

radni upoważnili mnie, bym w ich imieniu wystąpił dziś z tą interpelacją,
ponieważ w ostatnich latach, w wyniku braku pomocy ze strony poprzedniej
ekipy rządzącej, Młodzieżową Radę dotknął ogrom problemów. Został zmieniony
statut, zgodnie z którym zwiększono liczbę radnych, co zaowocowało
problemami w zwołaniu quorum. W efekcie, przez ostatnie dwanaście miesięcy
Młodzieżowa Rada nie zebrała się ani jednego razu, ze względu na brak
quorum. Jaka była reakcja tych, którzy zostali wyznaczeni do tego, by pomagać?
Na protokołach spotkań Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza z ostatnich dwóch
lat wyraźnie widać, że opiekun Rady, pan radny Paweł Gołebiak, nie pojawił się
ani jednego razu. Jego poprzednik pan Marian Durlej również. Szanowny Panie
Przewodniczący, kaliska młodzież jest aktywna, ma pomysły i chce je
realizować. Niestety, przepisy prawa stanowiące o Radzie, w większym zakresie
jej przeszkadzają niż pomagają. Dlatego wnioskuję o dopisanie do porządku
obrad kolejnej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu punktu, mówiącego o
rozpoczęciu prac nad tworzeniem nowego statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Kalisza. Dodam, że w wyniku spotkań, które zorganizowałem z młodzieżą
zostały już wypracowane punkty, które ich zdaniem wymagają zmian. W związku
z powyższym proszę o rozszerzenie porządku obrad Komisji Edukacji, Sportu i
Kultury o prace nad nowym statutem Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza –
apelował radny.
Dariusz Witoń – pan wiceprezydent Piotr Kościelny był w Warszawie, w
Ministerstwie Sportu, w związku z dalszą rozbudową Stadionu Miejskiego przy
ulicy Łódzkiej. Chciałbym zwrócić uwagę na dochodzące do mnie sygnały o
fatalnym wykonaniu budynku nowej trybuny, gdzie pojawiają się przecieki,
odpadają tynki i płytki. Jadąc autobusem Kaliskich Linii Autobusowych,
kilkanaście dni temu, usłyszałem pogłoskę, jakoby pracownicy OSRiR bali się
tam pracować, gdyż nowy budynek stadionu, zgodnie z tym, co usłyszałem, był
wykonany niezgodnie z wcześniej wykonaną specyfikacją. W związku z tym mam
kilka pytań:
– kto sprawował nadzór nad budową tego nowego skrzydła stadionu Miejskiego
w Kaliszu,
– kto dokonał odbioru technicznego tego obiektu,
– czy w umowie na wykonanie zawarto zapisy dotyczące gwarancji i dlaczego
nasi poprzednicy z tej gwarancji nie skorzystali, (z możliwości naprawienia już
wtedy występujących błędów) – interpelował radny.
Dariusz Witoń – na ulicy Romańskiej przy posesji numer 92 ustawiono nową
wiatę przystankową, nową wiatę komunikacji miejskiej. W ramach przyjęć
interesantów, zgłosili się do mnie mieszkańcy Sulisławic z prośbą o
zamontowanie lampy oświetleniowej przy wspomnianym przystanku. Byłem na
miejscu, przy przystanku znajduje się słup energetyczny, ale nie ma na nim
zamontowanej lampy, co powoduje, że koszt takiego przedsięwzięcia byłby

znacznie niższy, skoro ten słup już tam jest. Odpowiadając na prośby
mieszkańców, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamontowanie oświetlenia przy
wspomnianym przystanku, co poprawi bezpieczeństwo osób oczekujących na
autobusy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy dzień jest dość krótki, a
także odstraszy ewentualnych wandali przed uszkodzeniem nowej wiaty
przystankowej – zakończył wypowiedz radny.
Roman Piotrowski – prosił o podanie liczby osób oczekujących na przydział
mieszkania z zasobów miasta Kalisza, w związku ze złym stanem technicznym
budynku lub lokalu, w którym zamieszkują, oraz od którego roku oczekują
powyższe osoby na przydział lokalu.
Jolanta Mancewicz – moja interpelacja dotyczy powołania zarządzeniem Pana
Prezydenta Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która
to Komisja jest ciałem inicjującym i nadzorującym realizację miejskich
programów przeciwdziałania narkomanii oraz miejskiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy realizacji uchwalanych przez
Radę Miejską Kalisza programów niezbędne jest współdziałanie różnych
podmiotów. Czy realizacja programów będzie przebiegać prawidłowo, skoro dla
przedstawicieli tych właśnie podmiotów zabrakło miejsca w Komisji? Chodzi mi
między innymi o współpracę z organizacjami pozarządowymi takimi, jak
charytatywne stowarzyszenie niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich
rodzinom pod nazwą „Życie”, stowarzyszenie Abstynencki Klub Wzajemnej
Pomocy „Jantar”, Stowarzyszenie Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”
oraz przedstawicielami podmiotów, które zajmują się prowadzeniem świetlic i
organizowaniem obozów. I takie podmioty jak: Caritas Diecezji Kaliskiej,
Związek Harcerstwa Polskiego, Zgromadzenia Sióstr, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci są to podmioty, które prowadzą świetlice środowiskowe dla dzieci z
rodzin z problemami alkoholowymi oraz obozy profilaktyczno-terapeutyczne.
Zabrakło proszę Państwa też miejsca dla przedstawiciele kaliskiego sądu. Czy
przedstawiciel tej instytucji nie zasługuje na udział w Komisji – pytała radna.
Tomasz Grochowski – zgłaszam ponowną interpelację w sprawie nielegalnego
wysypiska śmieci na ulicy Żelaznej w Kaliszu. A zgłaszam ją ponownie,
ponieważ poprzednio dwa razy zgłaszałem ją Panu Prezydentowi Pęcherzowi i
poprzedniej koalicji. Widocznie Panu Pęcherzowi nielegalne wysypisko na
osiedlu domków jednorodzinnych nie przeszkadzało. Także ponawiam swoją
prośbę, aby to nielegalne wysypisko zlikwidować – powiedział radny.
Grzegorz Sapiński – Szanowni Państwo odpowiem na trzy zagadnienie, jako że
interpelacji było 18, jeśli dobrze zliczyłem, więc będziemy odpowiadać na
piśmie. Jeśli chodzi o to jak się umawiałem z wyborcami, bo tu dostałem pytanie
od takiego pana, co już nie miał czasu dalej być na sesji, pewnie ważne sprawy

go zajmują w tej chwili i nie może wysłuchać mojej odpowiedzi, ale chętnie
Państwu powiem. Otóż umawiałem się z wyborcami na wiele rzeczy, ale na
pewno nie umawiałem się na to, że będę zwalniał moją żonę z obowiązków,
które pełniła do tej pory. Moja żona pracuje w szkole, nie będę jej zwalniał ze
szkoły. Moja żona od wielu lat jest w Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, więc jej nie odwołałem. Jest też kuratorem społecznym w sądzie
dla dorosłych w Kaliszu, nie będę występował do prezesa sądu, żeby ją stamtąd
usunięto. Jak również prowadzi Klub „Pomocna Dłoń” dla trzeźwych
alkoholików w Żelazkowie i nie będę występował do wójta Żelazkowa o to, aby
po wielu, wielu latach zwolnił ją z tych obowiązków. Zatem wydaje mi się, że ta
sprawa jest wyjaśniona. Natomiast rozmawiałem z nią i mam zapewnienie jej, że
nie będzie się starała na przykład o stanowisko wicedyrektora szkoły bądź
dyrektora szkoły, w której jest pedagogiem. Również pytałem ją czy będzie
zmieniała pracę, żeby szukać pracy w firmach, które będą wykonywać zlecenia
na rzecz miasta, też powiedziała, że nie ma takich planów, więc tu mogę
Państwa wszystkich uspokoić, wydaje mi się, że po 15 latach małżeństwa na
tyle mogę ufać moje żonie, że na pewno takich rzeczy nie będzie robiła. To jest
pierwsza sprawa.
Na temat ulicy Obozowej jest w sprawozdaniu moim o tym wzmianka, pewnie
tam do wielu kwestii odniesie się pan dyrektor Gałka, ale oczywiście jako, że
wiele, wiele lat zabiegałem o te inwestycje, leży ona mi na sercu i w lutym
najprawdopodobniej, jeśli dobrze pamiętam, będzie przetarg. Będzie to dalej
kontynuowane.
I trzecia sprawa, która również leży mi bardzo na sercu, to było zapytanie
dotyczące kupców kaliskich, oczywiście. W tej chwili jestem na etapie takim, że
poprosiłem panią skarbnik, żeby sprawdzić wszystkie możliwe rozwiązania w
Polsce, jeśli chodzi o politykę czynszową. Jestem po słowie z panem dyrektorem
Bachorem, będziemy się spotykać z panią Wiceprezydent Pawliczak, omawiać te
kwestie. I oczywiście, gdy już to wszystko przygotujemy, będziemy to omawiać z
samymi zainteresowanymi, jakim są kupcy kaliscy. Obawiam się, że może być
kłopot w ciągu tych dwudziestu jeden dni, ile jest na odpowiedź, żeby to
wszystko się wydarzyło. Natomiast niezwłocznie i bez zbędnego opóźnienia będę
te rzeczy realizował, bo nie ukrywam, że leżą mi na sercu i w tej perspektywie
rewitalizacji Śródmieścia no nijak nie wyobrażam sobie żebyśmy się sprawą
kupców nie zajmowali.
Tylko te trzy rzeczy chciałem poruszyć, na resztę oczywiście odpowiem pisemnie
– zapewnił prezydent.
Karolina Pawliczak – Szanowni Państwo, odniosę się właściwie do dwóch
interpelacji, które zostały złożone tutaj na sali. Interpelacje pana radnego
Piotrowskiego i interpelacja pani radnej Mancewicz.
Ja bardzo dziękuję panie radny i cieszę się, że Pan złożył tę interpelację. Jeśli
chodzi o przydział lokali socjalnych, o to jaka jest kolejka. Niebawem

przedstawię Państwu taki bilans otwarcia, raport otwarcia w tym zakresie, bo
przyznam szczerze, że już po wstępnej diagnozie, po miesiącu pracy w tym
obszarze widzę jak wiele jest do zrobienia. W zakresie polityki mieszkaniowej
przez te dwanaście lat albo nie zrobiono prawie nic, albo zrobiono bardzo
niewiele. I to chcę bardzo wyraźnie tu w tym miejscu podkreślić. Oczywiście
stosowną odpowiedź pisemną pan radny otrzyma, ale proszę mi wierzyć, że
problem jest bardzo ważny, zasadniczy i to co mówiono poprzednio nie było
prawdą, bowiem wiemy, że zabezpieczenie w tym zakresie tej najuboższej grupy
mieszkańców było bardzo małe albo słabe.
To jedna rzecz, a druga kwestia jeśli chodzi o interpelację pani radnej
Mancewicz, chciałam stwierdzić jedno, że dziwię się, że pani radna weryfikuje
wiedzę, kompetencje, doświadczenie poszczególnych członków Komisji
Alkoholowej, powołanej zarządzeniem pana Prezydenta, bowiem nigdy do tej
pory tradycji nie było. Ale oczywiście pani radna taką odpowiedź pisemną w
stosownym czasie otrzyma – skomentowała Karolina Pawliczak, wiceprezydent
miasta.
Jolanta Mancewicz - nie kwestionuje tutaj kwalifikacji tych osób, które
zasiadają w tej Komisji, absolutnie nie. Tylko moim zdaniem, należałoby może
ten skład poszerzyć. Nie chodzi o to, że kwestionuję kompetencje tych osób. Pani
to źle przyjęła, to nie o to chodzi. Ja nie mówię, że to są ludzie, którzy nie
powinni być w tej Komisji, tutaj ma prawo wyboru Pan Prezydent, który swoim
zarządzeniem powołuje. I najprawdopodobniej ci ludzie mają odpowiednie
kwalifikacje, ja tego nie neguję. Ja zaprzeczam temu co Pani powiedziała.
Natomiast uważam, że w tej Komisji brakuje właśnie przedstawicieli tych
podmiotów, które ja wymieniłam. Moim zdaniem oczywiście, pani Prezydent
może uważać, że są tacy przedstawiciele, stąd też oczekuję od Pani odpowiedzi
na piśmie, bardzo bym prosiła. I absolutnie zaprzeczam temu, że ja tutaj
podnosiłam taką kwestię, że ci ludzi, którzy są w Komisji nie mają odpowiednich
kwalifikacji, absolutnie to nie było tematem tego mojego wystąpienia. Jeszcze
raz podkreślam, że pewnych podmiotów nie uwzględniono, które realizują te
właśnie programy profilaktyczne.
Karolina Pawliczak ad vocem – zapewniam pani radną, że uwzględniono
wszystkie osoby, które mają wpływ i które mają znaczenie dla tej Komisji, to
jedna rzecz. A druga rzecz, nie będziemy rozszerzać składu Komisji, bo zapewne
jak pani zauważyła jesteśmy zarządem, tak to nazwijmy i władzą miasta, która
tam gdzie może, znajduje oszczędności. Ja wiem, że być może pani radna
rozszerzyłaby to grono do osób czterdziestu, ale proszę zauważyć, że ona jest
pomniejszona jeszcze, także proszę to zauważyć. A zapewniam, że osoby, które
tam pracują są kompetentne, doświadczone i zapewne spełnią swój obowiązek
bardzo dobrze.

Piotr Kościelny – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni
Państwo Radni, zgromadzeni goście. Ja tak naprawdę bardzo krótko, bo
szczegółowo przygotują to merytoryczni naczelnicy. Natomiast kilka zdań na
temat interpelacji pana radnego Dariusza Witonia. Rzeczywiście muszę niestety
potwierdzić, to co pan pytał, to znaczy coraz gorszy, fatalny stan de facto
niedawno wybudowanego budynku jednej trybuny na stadionie miejskim przy
ulicy Łódzkiej. Sytuacja staje się tam do tego stopnia niebezpieczna, że bodajże
nawet w dniu wczorajszym czy dwa dni temu dyrektor OSIR-u wskazał stan
techniczny tego budynku jako ryzyko strategiczne w swojej jednostce. Natomiast
było to też jedno z pierwszych działań, które podjąłem w grudniu po objęciu
funkcji, bo przecież informacje na ten temat mam na bieżąco, bo wiele zespołów
piłkarskich, w tym zespół seniorów KKS-u, trenuje i korzysta z tego obiektu.
Rzeczywiście sytuacja pogarsza się tam z każdym tygodniem. Jesienią miasto
wystąpiło o zabezpieczenie ostatniej kwoty z gwarancji ubezpieczeniowej
należytego wykonania kontraktu. Już w tej chwili wiemy, że ta kwota jest
zupełnie nieadekwatna do tego, jakie prace remontowe dopiero w co oddanym
budynku trzeba będzie wykonać. Natomiast po ocenie tych spraw zleciłem pani
naczelnik Annie Durlej przygotowanie technicznej ekspertyzy stanu tego
budynku, po to też, żebyśmy wiedzieli wobec kogo wyciągać konsekwencje i o
jakich kwotach, których będziemy domagać się na drodze powództwa cywilnego
odszkodowawczego będziemy mogli mówić. Niestety jest to sytuacja o tyle zła,
że za dwa, trzy tygodnie ogłosimy przetarg na kontynuacje tej inwestycji.
Prawdopodobnie dojdzie do sytuacji takiej, gdzie w wakacje rozpoczniemy
prace budowlane nad jedną trybuną i jednocześnie będziemy remontować to, co
za grube pieniądze, że tak się kolokwialnie wyrażę, miasto wybudowało sobie
całkiem niedawno. Pytanie o brak działania poprzednich władz miasta. Myślę,
że jest to Tajemnicą Poliszynela i pozostawię to pytanie bez komentarza. A
szczegółowo odpowie na to pani Anna Durlej, ja oczywiście też na tę
interpelację ze swojej strony odpowiem. Ekspertyza ma być gotowa do 16
lutego. Myślę, że będzie też możliwość kompleksowej odpowiedzi.
I jeszcze jedna kwestia, odnosząca się do wcześniejszej wypowiedzi czy
interpelacji pana radnego Dariusza Grodzińskiego, w której usłyszałem, że
nieprawdą jest to, że poprzednie władze miasta chciały zaprzestać współpracy z
panią Bożeną Waszak, jako najemcą restauracji Piwnica Ratuszowa. Nie ma
niestety dziś z nami pana naczelnika Pomorskiego, który połamał się i życzę mu
szybkiego powrotu do zdrowia. Natomiast to od niego mam w mojej ocenie
pewną informację, mówiącą o tym, że podczas kilku jego spotkań z
wiceprezydentem Sztanderą, otrzymał informację, że lokal będzie zamknięty, że
jest tam koncepcja zrobienia częściowo archiwum, a częściowo lokalu o wyższej
jakości świadczonych usług. A z racji tego, że nie ma naczelnika tutaj i nie może
ustnie potwierdzić tych informacji, poprosiłem o wyciągnięcie z teczki tej
sprawy, odpowiedzi wiceprezydenta Daniela Sztandery z 8 lipca 2014 r.

„W odpowiedzi na prośbę pani o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
na kolejne dziesięć lat, informuję iż nie mogę wyrazić na to zgody. Niemniej
jednak wyrażam zgodę na prowadzenie drobnych prac poprawiających
funkcjonowanie lokalu po uzgodnieniu z wynajmującym.” Takich uzgodnień
niestety nie było. Pani Bożena Waszak po licznych wizytach u mnie i
spotkaniach, pokazała plik faktur na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych,
stwierdzając, że nikt ją o to nie pytał. Ona też nie dochowała jakby wymogów
umowy, żeby o tych poczynionych nakładach poinformować. Natomiast
obiecałem jej, że spróbujemy znaleźć rozwiązanie tej sprawy i w tej chwili
kwestia faktur, które przedstawiła i ewentualnych nakładów, wzbogacających już
tak w skrócie to ujmę wyposażenie Piwnicy Ratuszowej, jest oceniana przez
pracowników naszego urzędu. Uzyska pan, panie Dariuszu, szczegółową
informację na ten temat. Dziękuję.
Krzysztof Gałka – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, chciałbym udzielić krótko odpowiedzi na trzy interpelacje
skierowane do pana Prezydenta, a tak naprawdę dotyczące drogownictwa.
Pierwsza interpelacja dotycząca przebudowy ciągu ulic. Istotnie, potwierdzam,
były wykonywane po zakończeniu robót, usuwane pewne usterki, niedoróbki i
tak dalej. Skąd się to wzięło? W miesiącu lutym, planujemy dokonanie odbioru
technicznego, komisyjnego. Na dzień dzisiejszy ten cały ciąg nie jest odebrany
jeszcze. Ja poleciłem swoim służbom i również inżynierowi kontraktu, ażeby
dokonać takiego przeglądu przedodbiorowego, żeby wychwycić wszystkie
ewentualne niedoróbki, usterki, ażeby w miesiącu lutym, kiedy przystąpimy do
odbioru komisyjnego, nie pojawiły się usterki. Taki odbiór powinien być
bezusterkowy. Te wszystkie usterki i tak dalej są usuwane na koszt i staraniem
wykonawcy robót. Jeśli chodzi o gwarancję, generalnie we wszystkich
umowach, które są zawierane na realizację tych inwestycji drogowych przez
wykonawcę udzielana jest gwarancja wynosząca sześćdziesiąt miesięcy. Bieg
rozpoczęcia gwarancji rozpoczyna się z chwilą komisyjnego odbioru
technicznego danej inwestycji, czyli tak naprawdę jeśli chodzi o ciąg ulicy na
dzień dzisiejszy ta gwarancja jeszcze nie jest uruchomiona. Ona się dopiero
rozpocznie po odbiorze komisyjnym.
Jeśli chodzi o następną interpelację dotyczącą montażu progów zwalniających
dojazd do szkoły nr 17. Oczywiście tu jest kwestia, myślę że nie będzie żadnych
przeszkód, jest zespół do Spraw Organizacji Ruchu, ciało opiniodawcze przy
Prezydencie Miasta Kalisza, zostanie to poddane analizie. Osobiście ze swej
strony nie widzę tu jakichkolwiek przeszkód, co do montażu takiego urządzenia.
Jest tam strefa zamieszkania i jeśli ma to poprawić bezpieczeństwo – wskazane
rozwiązanie.
Jeśli chodzi o następną interpelację dotycząca przedłużenia ulicy Obozowej.
Tak, jak pan Prezydenta Sapiński powiedział, planujemy w miesiącu lutym
ogłosić przetarg. Dysponujemy tu wszelkimi dokumentami. Planujemy w

miesiącu lutym ogłosić ten przetarg. Sądzę, że te prace powinny być wykonane
do końca czerwca. W ramach tego zadania powstanie kanalizacja, niestety też
powstanie kanał tłoczny, ponieważ nie mamy gdzie tej wody odprowadzić. Nie
możemy do ulicy Zachodniej, bo tam nie ma kanalizacji i musimy to wprowadzić
do ulicy Powstańców Wielkopolskich. I w ramach tej inwestycji również
planujemy rozbudowę ulicy Zachodniej, skończenie wiaduktu kolejowego (do
końca lutego tego roku). Chcemy uwalniać od ruchu ciężarowego obszar miasta
Podmiejska – Górnośląska – Dworcowa. I w ramach tej inwestycji, przebudowy
ulicy Obozowej, od razu planujemy rozbudowę ulicy Zachodniej, tam się pojawi
lewoskręt. Na pewno musimy wprowadzić dobre rozwiązanie, połączenie ulicy
Zachodniej z ulicą Wrocławską. W moim przekonaniu powinno to nastąpić
poprzez sygnalizację świetlną. Są możliwości, żeby ten sterownik, który
obsługuje skrzyżowanie Wojska Polskiego z ulicą Wrocławską, obsłużył również
wyjazd ulicy Zachodniej w ulicę Wrocławską (były tam tragiczne w skutkach
zdarzenia). W momencie kiedy to wszystko udrożnimy, powstanie jeszcze większe
natężenie ruchu. My nad tym tematem pracujemy i z pewnością takie
rozwiązanie powinno być zrealizowane. Dziękuję bardzo.
VIII. Zapytania radnych.
Radosław Kołaciński – poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na cztery
pytania.
Jakie są powody odwołania ze stanowiska Naczelnik WGM pani Iwony
Kasprzak.
Czy prawdą jest, że posiadacie Państwo WGM dwie kopie umów o pracę z
członkami zarządu KTBS Sp. z o.o. w Kaliszu to jest pani Beaty Maj i pana
Janusza Krygiera?
Czy prawdą jest, że nie posiadacie Państwo wiedzy na temat tzw. apanaży
członków zarządu spółek komunalnych w Kaliszu?
Jaki będzie zakres kontroli wewnętrznej w związku ze stwierdzonymi przez
Państwo nieprawidłowościami WGM i kiedy przedmiotowa kontrola się
zakończy?
Dodał jeszcze jedno zapytanie ustne – czy w dwóch uchwałach zmienia się tylko
podstawa prawna, czy będą wprowadzane podwyżki, czy znowu deklaracjami
będą obciążeni mieszkańcy.
Prezydent Grzegorz Sapiński ad vocem – przez tą ustawę nie będziemy mogli
dawać zniżek na temat kompostowania i zniżek dla rodzin.
Dariusz Witoń – przedstawił wyniki głosowania z posiedzenia 77, które się
odbyło z dniu 10 października 2014 r. „Za” poprawkami głosowali między
innymi: Mariusz Sebastian Witczak, Rafał Grupiński. Przeciw głosowali:

posłowie PiS, natomiast posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej wstrzymali
się od głosu.
Radosław Kołaciński ad vocem– odniósł się od tego, co powiedział radny
Dariusz Witoń i stwierdził, że Pan Prezydent Grzegorz Sapiński zatrudnił wielu
asystentów i pełnomocników.
Prezydent Grzegorz Sapiński ad vocem – zaznaczył, że nie zatrudnił ani
jednego pełnomocnika.
Ewa Maciaszek – zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości zostały
opublikowane w Dzienniku Ustaw w styczniu, natomiast one wchodzą w życie
po czternastu dniach od publikacji. Dokładnie wchodzą 1 lutego.
Uchwała, która będzie przedłożona pod obrady 12 lutego dotyczy stawek opłat
za odbierane odpady.
Radosław Kołaciński ad vocem – podziękował pani Naczelnik Ewie Maciaszek
za merytoryczną odpowiedź.
Paweł Gołębiak – zapytał o sygnalizacje świetlną, którą działa na terenie
Kalisza, a przede wszystkim o skrzyżowanie Stawiszyńskiej – Wojska Polskiego
– Sikorskiego. Na którym to skrzyżowaniu, na ulicy Stawiszyńskiej, w kierunku
kościoła Ojców Jezuitów tworzą się w pewnych godzinach olbrzymie korki. Czy
jest możliwość przeanalizowania zmiany sygnalizacji w zależności natężenia
ruchu? Oczywiście jest jeszcze kilka takich skrzyżowań. Czy w ramach
zintegrowanego systemu kierowania ruchem dokonujemy ciągłych analiz tych
natężeń i ewentualnych zmian, które chcemy wprowadzać, czy to jest sytuacja
zastana.
Magdalena Spychalska – w związku z wystąpieniem wielu niejasności w
działalności finansowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziewiątka”
zgłosiła zapytanie, jak wygląda sprawa przyznania dotacji sportowej na rzecz
klubu na 2015 rok.
Artur Kijewski, wiceprezydent Kalisza ad vocem – do urzędu dotarło pismo
dotyczące spraw UKS nr 9 w zakresie kompetencji urzędu. Została zarządzona
kontrola, która zostanie przeprowadzona zarówno w zakresie działań
statutowych władz klubu, jak i wszystkich spraw związanych z członkami klubu
oraz spraw dotyczących wykorzystanie pieniędzy, które zostały przekazane w
formie dotacji dla klubu (chodzi tutaj o pieniądze miasta). Natomiast jeśli
chodzi o dotacje przyznane na ten rok, klub znalazł się na liście tych, którzy
mają dotacje, ale w związku z kontrolą będzie ona wstrzymana na razie.

Natomiast co do pozostałych rzeczy, innych podmiotów, które prowadzą sprawy
dotyczące UKS 9 nie będziemy się wypowiadać.
Krzysztof Gałka ad vocem – przedstawił kwestię sygnalizacji świetlnej Wojska
Polskiego – Sikorskiego – Stawiszyńska. Jest to skrzyżowanie ujęte w ramach
realizowanego projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym.
Do końca stycznia powinna zostać wprowadzona część informatyczna.
Krzysztof Ścisły – skierował następujące pytania:
Czy wzorem lat ubiegłych przewidziana jest regulacja cen za wodę i ścieki w
tym roku?
Czy czynione są jakiekolwiek przygotowania w sprawie przekształcenia
MZBM-u w spółkę? A w związku z tym czy rozważane są kwestie nierówności
podmiotów wobec prawa?
Czy ktoś zastąpił pana Bienieckiego na stanowisku koordynatora w sprawie
przekazania cmentarza żydowskiego w Kaliszu?
Tadeusz Skarżyński – skierował zapytanie dotyczące zagospodarowania terenu
u zbiegu ulicy Śródmiejskiej i alei Wolności, zwanego popularnie „Złotym
Rogiem.” Czy jest przewidziane zagospodarowanie tego terenu pod kątem
usługowym, pod kątem tego, aby ożywić ponownie to miejsce, które dla wielu
Kaliszan było miejscem spotkań.
Radosław Kołaciński - kiedy radni poznają zamiany w budżecie i czego będą
one dotyczyć?
Odpowiedział Grzegorz Sapiński – zmiany podaje się w budżecie, kiedy się
nad nimi pracuje.
Radosław Kołaciński ad vocem – zadał pytanie celowo, gdyż jak uznał,
pokazuje to jaki jest pomysł na miasto. Na chwilę obecną ani radni, ani
mieszkańcy Kalisza nie wiedzą, jakie działania będą podejmowane w mieście.
Artur Kijewski ad vocem - pomysłów i propozycji na zmian w mieście jest
dużo.
Roman Wiertelak ad vocem – tryb wprowadzania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków, regulują przepisy
prawa, dokładnie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków. To zobowiązuje Przedsiębiorstwo WodnoKanalizacyjne do złożenia odpowiednich wniosków. Wnioski są kierowane do
Prezydenta Miasta. Ustawa mówi o tym, że czas obowiązywania taryfy to
dokładnie jeden rok. W Kaliszu okres obowiązywania taryf to 1.maja do 30

kwietnia roku następnego. W związku z powyższym, iż ustaw określa tryb
składnia wniosków taryfowych, 19.lutego zostanie złożony wniosek do
Prezydenta.
Wojciech Bachor – sprawa struktury organizacyjnej, formy organizacyjnoprawnej MZBM-u nie jest nowym tematem. W Kaliszu sytuacja jest
skomplikowana, ponieważ nie mamy 100 proc. budynków komunalnych, dużo
jest budynków prywatnych i własności mieszanej. Wyjaśnił tzw. zasób żelazny.
Jacek Konopka – uchwała o żelaznym zasobie została uchylona przez
wojewodę wiele lat temu i nie funkcjonuje. Nie mamy sytuacji, w której
uchwałą Rady Miejskiej został wprowadzony żelazny zasób. Natomiast
Prezydent Miasta kieruje lokale do sprzedaży w poszczególnych budynkach.
Piotr Kościelny – odpowiedział na wcześniejsze zapytania, dotyczące między
innymi rozwiązania umowy o pracę z panem Jackiem Quoosem, przesunięcie na
inne stanowisko pani Kasprzak, kwestii zagospodarowania „Złotego Rogu”
Kamila Majewska - jeżeli usłyszeliśmy, że praktycznie umowy „wyparowały”,
nie wiadomo co się z nimi stało, w takim razie może, tutaj taka sugestia Panie
Prezydencie, może warto wystąpić do jednego z byłych wiceprezydentów o
zapytanie, co się z tymi umowami stało? Dziękuję.
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Małgorzata Zarzycka – Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka
Izbo, Szanowni Państwo, chciałam skorzystać z możliwość sprostowywania
własnych wypowiedzi. Prostuję własną wypowiedź z punktu 9 Wolne wnioski,
oświadczenia i informacje, przedstawioną na sesji Rady Miejskiej w dniu 30
grudnia 2014 r. Podaję: „remont i przebudowa ulicy Górnośląskiej były
zdaniem mieszkańców niepotrzebne.” Dziękuję bardzo.
Eskan Darwich – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni
Państwo, wracam do tematu dopalaczy. Chciałoby się powiedzieć dobrze, że jest
z nami pan radny Ścisły, który wie, jak skutecznie walczyć z dopalaczami. Na
pewno zgłosimy się do pana, żeby pan nam wyjaśnił, w jaki sposób. Dlaczego o
to pytam czy poruszam ten temat? Ponieważ mieszkańcy ulicy Śródmieście
zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie sklepu z dopalaczami
przy ulicy Złotej 23. W tej sprawie dnia 23 stycznia 2015 r. skierowałam prośbę
do Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu w imieniu mieszkańców ulicy
Złotej o zwiększenie kontroli przy ulicy Złotej, tam gdzie jest sklep z
dopalaczami, oraz sprawdzenie czy sklep ten działa zgodnie z przepisami
prawa. Także skierowałem prośbę do Sanepidu o podjęcie działania w tej

sprawie. Informuję Państwa, iż sklep ten przy ulicy Złotej 23 w dniu
wczorajszym został zamknięty. A więc bardzo dziękuję wszystkim służbom, które
działały w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Jacek Konopka – omówił sprawę Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Przypomniał, że złożył rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej z dniem 31
grudnia. Odniósł się do dwóch kwestii związanych ze spółką KTBS, z którymi
się nie zgadzał. Przedstawił kwestię zadłużenia spółki. Potwierdził, że KTBS ma
kredyty i pożyczki na kwotę 54 miliony, ale są to kredyty zaciągnięte na budowę
mieszkań. Zaznaczył, że wartość majątku wybudowanych mieszkań to 117
milionów złotych. Spółka spłaca kredyty na budowę mieszkań. Jeżeli chodzi o
zadłużenie lokatorów zarząd KTBS przedstawiał Radzie Nadzorczej informacje
dotyczące należności czynszowych w ujęciu miesięcznym. Przeterminowane
należność czynszowe mieszkańców TBS-u to 5,5 proc. rocznych przychodów.
Podkreślił, iż zaległości czynszowe nie są problemem w KTBS i nie stanowią o
jej zadłużenie i trudnej sytuacji ekonomicznej. Ostatnia sprawa dotyczyła
odwołania z funkcji prezesa KTBS -u pana Jacek Quoosa.
Piotr Kościelny – poruszył kwestie dotyczące umowy z firmą MURBET.
Przewodniczący udzielił głosu zainteresowanym w kwestii dotyczącej
Uczniowskiego Klubu Sportowego nr 9.
Robert Piszczerowicz – oświadczył, że reprezentuje rodziców Uczniowskiego
Klubu Sportowego 9 Kalisz. Przedstawił zastrzeżenia dotyczące działalności
zarządu UKS 9 Kalisz. Twierdzi, że z uczniowskiego klubu sportowego
tworzone jest przedsiębiorstwo biznesowe, w którym realizowane są wszystkie
projekty, które przynoszą dochody, a powinna być pozostawiona idea sportu i
treningu.
Ewa Kochanek (Prezes UKS 9) – odniosła się do zarzutów, które zostały
skierowane do UKS 9 oraz zapytała do kiedy jest wstrzymana decyzja o
podpisaniu umowy o dotacje?
Artur Kijewski – udzielił odpowiedzi na pytanie postawione przez panią Ewę
Kochanek. Przekazał, iż okres kontroli to maksymalnie dwa tygodnie.
Andrzej Plichta udzielił głosu panu Dariuszowi Witoniowi.
Dariusz Witoń – poinformował o tragicznej śmierci Stanisława Sikorskiego,
polityka, nauczyciela, senatora trzeciej kadencji, wicekuratora oświaty,
przewodniczącego Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Poprosił o
minutę ciszy dla uczczenia zmarłego.

X. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął
posiedzenie VI sesji. Następna sesja, VII, odbędzie się 12 lutego 2015 roku
o godz. 9.

