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Protokół
X Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 28 maja 2015 roku
I. Otwarcie posiedzenia
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, powitał obecnych na
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Kalisza:
– radnych,
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego,
– dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
– komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Adama
Ignacego Bujnickiego.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
otworzył X sesję Rady Miejskiej Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej
22 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować
uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował pana wiceprzewodniczącego Edwarda Prusa.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał, przygotowane na X sesję, wraz
z porządkiem obrad, w którym jest 17 projektów uchwał.
Po przekazaniu materiałów sesyjnych, do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęły
następujące projekty uchwał:
− projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani █████████████* na
działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu –
przekazany radnym 22 maja,
− projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana █████████████* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza – przekazany w dniu wczorajszym
(projekt rozpatrywany przez Komisję Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej, skarga jest zasadna),
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− projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana █████████████* na

działalność Prezydenta Miasta Kalisza – przekazany w dniu dzisiejszym
(projekt rozpatrywany przez Komisję Rewizyjną, skarga bezzasadna),
− projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza – przekazany
26 maja.
W dniu 26 maja wpłynęła również autopoprawka do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, natomiast dzisiaj wpłynęła
autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Przewodniczący zaproponował zatem rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie
w punkcie V numeracji rzymskiej – podjęcie uchwał w sprawie – dodatkowych
punktów numeracji arabskiej:
18 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani █████████████* na
działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,
19 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana █████████████* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
20 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana █████████████* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
21 – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący poprosił radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski,
znajdujący się w punkcie V rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
pani █████████████* na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu.
W głosowaniu 23 osoby były „za” (wszyscy obecni).
Poprosił również o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się
w punkcie V rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana
█████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
W głosowaniu 23 osoby były „za” (wszyscy obecni).
Przewodniczący poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski,
znajdujący się w punkcie V rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
pana █████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
W głosowaniu 23 osoby były „za” (wszyscy obecni).
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Przewodniczący poprosił radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 21 arabski,
znajdujący się w punkcie V rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej
Kalisza.
W głosowaniu 23 osoby były „za” (wszyscy obecni).
Wobec braku innych propozycji bądź uwag do porządku obrad, przewodniczący
stwierdził przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie
V rzymskim dodatkowych punktów:
18 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani █████████████* na
działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,
19 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana █████████████* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
20 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana █████████████* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
21 – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Poprosił również o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych, w punkcie
V rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 17 arabskim punktów od 18 do 21.
III. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku uwag do protokołu z IX 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.
Przewodniczący poprosił pana prezydenta o przekazanie sprawozdania z wykonania
uchwał Rady, podjętych na IX sesji, oraz działań w międzyczasie.
Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza podkreślił, że oczywiście sprawozdanie,
jak na każdej sesji, przekaże panu przewodniczącemu na piśmie, dodając – mamy
25-lat samorządności w Polsce, zatem wydaje mi się, że chociaż warto te kilka minut
poświęcić temu zagadnieniu, bo mamy zaszczyt być uczestnikami życia
samorządowego, wszyscy jak tu siedzimy, ale też wiele osób tworzyło w Kaliszu
społeczność samorządową i w ogóle wspólnotę samorządową, na rzecz której wszyscy
jesteśmy powołani do służby. Zatem 2 dni temu obchody były zorganizowane przez
Marszałka Województwa w Poznaniu, wczoraj były obchody ogólnopolskie u pana
prezydenta Komorowskiego, jak również miałem przyjemność i zaszczyt z panem
przewodniczącym być wczoraj na uroczystej sesji Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego z okazji 25-lecia samorządności. Jak się państwo domyślacie, my nie
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robimy specjalnej sesji, skoro nasze święto przypada na początku czerwca, więc pan
przewodniczący Andrzej Plichta zadba o to, aby również ten aspekt został
odpowiednio ujęty, ale pozwoliłem sobie te kilka zdań powiedzieć.
Szanowni państwo, otóż 27 maja 1990r. po raz pierwszy w powojennej Polsce
obywatele zdecydowali kto będzie ich reprezentantem w gminie. Wczoraj
obchodziliśmy to 25-lecie, jak mówiłem, pierwszych wolnych wyborów
samorządowych, dlatego też te parę zdań. Prof. Michał Kulesza, współtwórca reformy
samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego kraju, pytany przez
dziennikarzy czy ta reforma miała sens, odpowiadał – istotne jest to czy reforma
terytorialna, jako pewna całość, produkt, dała nowy impuls zarządzaniu publicznym,
tworzeniu nowych miejsc pracy, poczuciu tożsamości lokalnej i regionalnej, urodzie
naszych miast. Jeśli powiemy, że nie, to niezależnie od liczby województw czy
powiatów można uznać, że nie miała sensu. Powiem, że tak – miała sens, bo dała
nowe możliwości gminom, miastom, w każdej dziedzinie życia. Widać to na przykładzie
Kalisza, którego siłą są mieszkańcy, ich przedsiębiorczość, aktywność kulturalna,
społeczna, sportowa. Jaka jest pozycja dzisiejszego samorządu Kalisza
w porównaniu z tym sprzed 25 lat? Dziś korzysta on, obok własnego budżetu, ze
współfinansowania zadań własnych ze źródeł zewnętrznych, ze środków unijnych czy
dotacji ministerialnych, więc chociaż wciąż nie można powiedzieć, że pieniędzy nam
nie brakuje, bo ich zawsze jest za mało, to jest ich znacznie więcej. A dzięki temu, że
poza wydawaniem pieniędzy nasz samorząd musiał nauczyć się samodzielności
i gospodarności, ma coraz bardziej profesjonalną kadrę polityczną i urzędniczą. To
jest naprawdę inny niż 25 lat temu świat. W zeszłym roku samorząd lokalny dostał
kolejny ważny impuls społeczny, a były nim wybory samorządowe. Pokazały one, że
obywatele chcą mieć jeszcze większy wpływ na zarządzanie miastami, proces realizacji
różnych zadań publicznych, chcą angażować się w rozstrzyganie spraw społecznych.
Domagają się jawności i przejrzystości władzy lokalnej, urzędów otwartych na
każdego mieszkańca, gdzie obywatel przychodzi do obywatela pełniącego funkcję
publiczną i realizuje konstytucyjną zasadę pomocniczości. Od tego czasu bardzo
ważnym elementem zarządzania miastem stała się partycypacja społeczna
mieszkańców. To jest kolejny krok na polu samorządu terytorialnego
w naszym kraju, być z mieszkańcami bez podziału na „my tu na ziemi” i „oni tam na
górze”, razem uczestniczyć w zarządzaniu miastem. W Kaliszu z takimi przekonaniami
pełnią swą służbę publiczną obecne władze miasta. Jest to służba dla mieszkańców
naszego miasta, ale oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia i na ten temat
moglibyśmy dyskutować godzinami. 25-lecie samorządu to także wyzwania na kolejne
25 lat, a także myślę, że na wszystkie lata, bo nie wyobrażam sobie kraju bez
działalności samorządu terytorialnego. Wśród nich za najważniejsze uważam zmiany
koncepcji rozwoju Polski z metropolitalnej na subregionalną, czyli bardziej przyjazną
rozwojowi miast średniej wielkości. Rozmawialiśmy o tym w Słupsku na spotkaniu
20 nowo wybranych prezydentów i burmistrzów średnich oraz małych miast. Przez
ostatnie 25 lat strumienie rozwoju były skierowane głównie do największych miast.
Straciły na tym zwłaszcza byłe miasta wojewódzkie, takie jak Kalisz, a reforma
administracyjna 1990r. objęła tylko stolice regionów. O Kaliszu zapomnieli twórcy
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planów sieci rozwoju dróg do roku 2030. W okolicach naszego miasta nie ma nawet
niewielkiej kreski symbolizującej drogę szybkiego ruchu, kolej dojeżdża wolniej niż
przed I wojną światową, zatem jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, a nasz rozwój
zawdzięczamy tak naprawdę tylko dzięki aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców.
To musi się zmienić, bo rozwój nie może dotyczyć tylko metropolii, bo każdy ma prawo
do rozwoju. To jest cel, który niechaj nam wszystkim przyświeca i nas wszystkich
jednoczy. Moim zdaniem jednym z najważniejszych atrybutów samorządu jest jego
zdolność do współdziałania. Uważam, że dziś nie może być miejsca na deficyt w tej
mierze, własne ambicje czy egoizm. Dzisiaj systemy administracyjne oparte są na
paradygmacie współpracy, bez której nie da się skutecznie zarządzać. Proszę
wszystkich państwa o współpracę dla miasta ponad podziałami na partie polityczne
czy stowarzyszenia lokalne, życzę nam jej z głębi serca, tak jak życzę dobrych,
zróżnicowanych programów rozwoju poszczególnych ugrupowań lokalnych. Ponadto
życzę sobie i wszystkim samorządowcom bliskości w odniesieniu do mieszkańców,
lokalnych spraw i problemów, ale również jeszcze większej aktywności obywatelskiej.
Pozwolą one na dokładne rozpoznanie bieżących potrzeb i kierunków rozwoju naszego
miasta. Siłą naszego samorządu jest także przejawiany szacunek do naszej historii,
dziedzictwa kulturowego, kultywowanych tradycji, tym bardziej spaja naszą
społeczność. Mogę tylko powiedzieć i będę pewnie wyrazicielem myśli nas wszystkich,
że jej pielęgnowanie i poszanowanie jest dla nas wielkim przeżyciem. Ale najwyższą
rangę naszego samorządu budują przede wszystkim ludzie. Dziękuję zatem wszystkim,
którzy tworzyli i tworzą kaliski samorząd i życzę szczęścia i pomyślności wszystkim
samorządowcom i wszystkim mieszkańcom.
Andrzej Plichta – bardzo dziękuję za te piękne słowa. Myślę, że dołożymy wszelkich
starań, aby ten jubileusz, jubileusz 25-lecia, jubileusz wolności tak naprawdę, no bo
nie ma samorządności bez wolności i odwrotnie, tak naprawdę to święto wolności
mam nadzieję, że przygotujemy jak najpiękniej na naszą sesję czerwcową.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. nadania godności Honorowego
prof. zw. Zdzisławowi Musielakowi (str. 1-3).

Obywatelstwa

Miasta

Kalisza

–

Rada Miejska Kalisza przyznaje Honorowe Obywatelstwo na podstawie ustawy
o samorządzie gminnym oraz Regulaminu nadania godności Honorowego
Obywatelstwa Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik Nr 8 do Statutu Kalisza –
Miasta na prawach powiatu.
W tym roku zostały przygotowane dwa projekty uchwał w tej sprawie. Jako pierwszy
rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa
Miasta Kalisza prof. zw. Zdzisławowi Musielakowi.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.

5

Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 2. nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza – Józefowi
Wiłkomirskiemu (str. 4-7).
Drugi projekt uchwały mówi o nadaniu godności Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza Józefowi Wiłkomirskiemu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 3. nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” (str. 8-12).
Rada Miejska Kalisza przyznaje to odznaczenie zgodnie z Regulaminem nadawania
oraz sposobu wręczania, odznaczenia i noszenia Odznaki „Zasłużony dla Miasta
Kalisza”, stanowiącym załącznik Nr 9 do Statutu Kalisza – Miasta na prawach
powiatu.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza pozytywnie zaopiniowała następujące kandydatury do nadania Odznaki
„Zasłużony dla Miasta Kalisza”:
− Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” w Kaliszu,
− pan Piotr Łyszczak,
− pani Urszula Pilarska,
− pan Mateusz Przyjazny.
Głos zabrał Stanisław Paraczyński – chciałem podziękować i cieszę się, że wśród
wyróżnionych jest kolejny rzemieślnik, proszę państwa, Piotr Łyszczak... Chciałem
podkreślić, że to jest drugi rzemieślnik, który został wyróżniony tym zaszczytnym
wyróżnieniem. Pierwszy pamiętamy, że był to pan Kuberacki, najlepszy piekarz
w Kaliszu i teraz będzie wyróżniony pan Łyszczak, także bardzo dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do tego wyróżnienia.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 4. przyznania Nagrody Miasta Kalisza (str. 13-14).
Rada Miejska Kalisza przyznaje nagrodę zgodnie z Regulaminem przyznania Nagrody
Miasta Kalisza, stanowiącym załącznik Nr 10 do Statutu Kalisza – Miasta na prawach
powiatu.

6

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza w tym roku pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody
dr. Jerzemu Wypychowi.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 5. nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza (str. 15-17).
Nadaje się drodze wewnętrznej powstałej w wyniku podziału nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ul. Olszynowej 34-36 nazwę ul. Cisowa. Nazwa jest
zaproponowana przez właścicieli drogi i zaakceptowana została przez Sołectwo
Sulisławice.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 6. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury (str. 18-19).
Na podstawie uchwały Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015r.
Miasto Kalisz udzieliło pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na
zadania z zakresu kultury realizowane przez instytucje kultury, dla których
organizatorem jest Województwo Wielkopolskie. Jednym z nich jest premiera
spektaklu teatralnego pt. „Calisia”. Obecnie jego nazwa ulega zmianie na tytuł „Klęski
w dziejach świata”.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 7. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2015
roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (str. 20-22).
Zmiany związane są ze złożoną przez pracodawcę rezygnacją z refundacji kosztów
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz dużą ilością wniosków
złożonych
na
dofinansowanie,
w
szczególności
uczestnictwa
dzieci
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunami.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20152029 (str. 23-36).
Podjęcie uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć
do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelnika Wydziału Edukacji.
Autopoprawkę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2015-2029 radni dostali przed sesją.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu w tej sprawie panią Irenę Sawicką,
skarbnika miasta.
Irena Sawicka poinformowała, że ostatnio w uchwałach w sprawie zmian w budżecie
uruchomiliśmy już wolne środki. Ponieważ w załączniku do Wieloletniej Prognozy
Finansowej było to uwzględnione i opisane, natomiast wczoraj otrzymaliśmy
informację, że jeszcze w § 2 musimy dokonać poszerzenia zapisu, który funkcjonował.
Proszę państwa § 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej ppkt 1 brzmiał, że deficyt
w 2015 roku zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów
wartościowych i teraz dodajemy to, co państwo macie wygrubionym drukiem – oraz
wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych. W § 2 ppkt 3 również dodajemy ten zapis, o którym w tej chwili
mówiłam. Skarbnik wyjaśniła, że ppkt 3 dotyczy spłaty długu, którą planuje się
sfinansować – w 2015r. przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytu
i pożyczek z lat ubiegłych. Wprowadza się to dziś autopoprawką, ponieważ 2 czerwca
uchwała ta omawiana będzie na kolegium RIO, natomiast miasto chce, aby było to już
uwzględnione.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano autopoprawkę do projektu uchwały –
24 osoby „za”.
Następnie jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką –
24 osoby były „za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz
z autopoprawką.
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Ad. 9. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (str. 37-51).
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Szczegółowe informacje
o zmianach w budżecie na 2015 rok, sporządzonych na podstawie wniosków
naczelników wydziałów, kierowników biur, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich są zawarte w uzasadnieniu
projektu uchwały.
Autopoprawkę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok radni dostali na
półki w dniu 26 maja.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu w tej sprawie panią Irenę Sawicką,
skarbnika miasta.
Irena Sawicka – z chwilą, kiedy otrzymaliście projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie wpłynęły dość istotne rzeczy, które należy uwzględnić w autopoprawce.
Pierwsza rzecz to otrzymaliśmy na wybory II tury, na wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 74.180 zł. Jest to dotacja celowa, wobec powyższego
mogła być przyjęta zarządzeniem pana prezydenta, ale ona spowodowała, że kwota
dochodów, jak i wydatków wskazanych w projekcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie, uległy podwyższeniu o taką kwotę i to jest zapisane w tej autopoprawce.
Pani skarbnik podała również uzasadnienie do drugiej zmiany – przy omawianiu
budżetu roku 2014 pamiętacie państwo, że był w planie zadań majątkowych zapis, że
podwyższenie kapitału dla KTBS-u o 900 tys. zł. To zadanie nie było zrealizowane
w roku 2014, w tym momencie wprowadza się do autopoprawki to zadanie i będzie to
kwota 900 tys. Zadanie nazwane jest „Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego”, a wprowadzamy te pieniądze po stronie
wydatków, korzystając ze zwolnienia środków, które są zabezpieczone na poręczenia
i gwarancje udzielone przez miasto jednostkom, które korzystały z kredytów. To jest
druga rzecz zawarta w autopoprawce i trzecia rzecz, proszę państwa – naczelnik
Wydziału Edukacji zaproponował, żeby z działu 801 przenieść pieniądze do działu
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, konkretnie w rozdziale pomoc materialna dla
uczniów, z przeznaczeniem na zwrot dotacji, która została przekazana dla miasta i jest
to kwota 2.982, ale ta dotacja była dużo wyższa, natomiast ta kwota musi być oddana
do wojewody wraz z odsetkami 251 zł, ponieważ w czasie kontroli Urzędu
Wojewódzkiego były kontrolowane również placówki szkolne, które otrzymały tę
dotację i okazało się, że w niektórych przypadkach pewne kwoty są dla dyrektorów
przypisane do zwrotu i stąd robimy tę zmianę, ponieważ w zaleceniach wojewody do
realizacji wyników kontroli jest określony termin i dlatego też wprowadzamy to do
autopoprawki. Proszę ewentualnie o pytania bądź przegłosowanie.
Projekt uchwały przeanalizowały i pozytywnie zaopiniowały w części merytorycznej:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Projekt uchwały wraz z autopoprawką
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omówiła i pozytywnie zaopiniowała w części merytorycznej Komisja Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, natomiast całościowo zaopiniowała go
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano autopoprawkę do projektu uchwały –
24 osoby „za”.
Następnie jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką –
24 osoby były „za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz
z autopoprawką.
Ad. 10. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana
█████████████* na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu (str. 52-53).
Rada Miejska Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą
o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Rewizyjnej
szczegółowego zbadania skargi pana █████████████* na działalność dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 11. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana
█████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza (str. 54-55).
Rada Miejska Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego
i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji
Rewizyjnej szczegółowego zbadania skargi pana █████████████* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 12. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Kalisza (str. 56-57).
Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do
określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Kolejne
projekty uchwał związane są z licznymi zmianami w składach komisji
i koniecznością uporządkowania istniejącego stanu faktycznego.
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Na pytanie przewodniczącego czy kolejno należy głosować poszczególne uchwały czy
można przegłosować je razem, Danuta Rybarczyk, koordynator Biura Radców
Prawnych wyjaśniła, że należy to zrobić po kolei.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 13. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza (str. 58-59).
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 14. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej Kalisza (str. 60-61).
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 15. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju,
i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza (str. 62-63).

Mienia

Miasta

Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 16. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza (str. 64-65).
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 17. ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej Kalisza (str. 66-67).
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 18. rozpatrzenia skargi pani █████████████* na działalność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Skarga została rozpatrzona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 19. rozpatrzenia skargi pana █████████████* na działalność Prezydenta
Miasta Kalisza.
Skarga została rozpatrzona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 20. rozpatrzenia skargi pana █████████████* na działalność Prezydenta
Miasta Kalisza.
Skarga została rozpatrzona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 21. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących
Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Zmiana uchwały związana jest z wcześniejszym powołaniem radnego Martina Zmudy
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały – 24 osoby
„za” – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
VI. Przyjęcie:
- sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016” oraz „Programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” (str. 68-79).
Ze sprawozdaniem zapoznały się, a także przyjęły do wiadomości komisje: Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja Rozwoju,
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Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Ze względu na brak uwag dotyczących dokumentu, sprawozdanie z realizacji w 2014
roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2013-2016” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014” zostało przyjęte przez aklamację.
- sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta
Kalisza na lata 2013-2016” za okres 2013-2014.
Ze sprawozdaniem zapoznały się, a także przyjęły do wiadomości komisje: Komisja
Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku uwag dotyczących wspomnianych zagadnień, sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016” za
okres 2013-2014 zostało przyjęte przez aklamację.
VII. Odpowiedzi na interpelacje.
Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miejskiej wynika, że radni, którzy
złożyli interpelacje i zapytania na piśmie otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie
w terminie zgodnym ze statutem Kalisza.
Głos zabrała Małgorzata Zarzycka – chciałabym odnieść się do odpowiedzi dotyczącej
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w najważniejsze dni obchodów Święta
Miasta. Dziękuję przede wszystkim za pozytywne potraktowanie mojej inicjatywy. Co
prawda pan wiceprezydent nie podał w jakim zakresie miasto przychyli się do mojego
postulatu. Jeżeli mogę tylko dopowiedzieć, prosiłabym o wykorzystanie zabytkowego
autobusu SAN H100B i ewentualnie uruchomienie specjalnej linii, ciekawie
oznaczonej i prosiłabym o informację i promocję odpowiednio wcześniej, może
o specjalne rozkłady jazdy, zaprojektowane np. przez Biuro Promocji Miasta do
rozwieszenia w gablotach na przystankach.
VIII. Interpelacje.
Głos zabrał Tadeusz Skarżyński – problem miejsc parkingowych jest dosyć istotny
z perspektywy mieszkańców naszego miasta, a ułatwienia w tym zakresie na pewno
podnoszą komfort życia mieszkańców Kalisza. W związku z tym, po spotkaniu z Radą
Osiedla Asnyk, zwracam się do pana prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości
przeznaczenia na parking terenu przy ul. Legionów, obok budynku Miejskiej Biblioteki
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Publicznej. Teren ten został zarezerwowany na rozbudowę budynku biblioteki, ale
prawdopodobnie nie zostanie w ten sposób wykorzystany, w związku z tym zwracam
się z taką prośbą, aby rozważyć możliwość właśnie wybudowania tam parkingu.
Martin Zmuda – przygotowałem dzisiaj kilka interpelacji, pozwolę je sobie odczytać.
W sprawie stoisk handlowych na parkingu przy Cmentarzu Komunalnym – szanowny
panie prezydencie, w odpowiedzi na apele właścicieli stoisk handlowych na parkingu
przy cmentarzu komunalnym, zwracam się do pana z pytaniem o plany, jakie ma
miasto Kalisz wobec zagospodarowania tego terenu. Przedsiębiorcy dowiedzieli się
o planowanych inwestycjach w obiekty handlowe w tym miejscu i obawiają się, czy
wystarczy dla nich miejsca. Rozumiem ich obawy, gdyż jest to w większości z nich
jedyne źródło utrzymania, dlatego proszę o odpowiedź.
Kolejna, w sprawie placu zabaw za blokiem przy ul. Górnośląskiej 59A – szanowny
panie prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o wydelegowanie dodatkowych
patroli Straży Miejskiej w okolicy placu zabaw przy ulicy Górnośląskiej 59A.
Mieszkańcy skarżą się na to, że nie mają możliwości swobodnego korzystania z placu
zabaw ze swoimi dziećmi z uwagi na grupy mieszkańców spożywających alkohol na
terenie placu zabaw, przejawiających zachowania chuligańskie i niszczących
tamtejszą infrastrukturę oraz elementy małej architektury. Proszę także o sprawdzenie
czy istnieje możliwość zamontowania kamery, która mogłaby rejestrować takie
zachowania a nagrania mogłyby posłużyć jako dowód przeciwko wandalom. Plac
zabaw to miejsce dla dzieci a nie dla zmarginalizowanej grupy mieszkańców. Proszę
o zajęcie się tą sprawą.
Kolejna, w sprawie znaku drogowego na ulicy Bogumiła i Barbary – w imieniu
mieszkańców osiedla Kaliniec zwracam się z uprzejmą prośbą o zlecenie Zarządowi
Dróg Miejskich w Kaliszu weryfikacji znaków drogowych umieszczonych na ulicy
Bogumiła i Barbary. Mieszkańcy zgłosili, że podczas budowy marketu LIDL został
umieszczony znak zakazu postoju, którego celem było usprawnienie transportu dla
firm, które pracowały podczas budowy marketu. Budowa skończyła się dość dawno,
a znak pozostał. Utrudnia parkowanie na dużym osiedlu, na którym i tak brakuje już
miejsc parkingowych. Znak znajduje się na wysokości bloków nr 4 i 6. Proszę
o interwencję w tej sprawie.
Kolejna, w sprawie wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych przy markecie LIDL
od strony osiedla Kaliniec – zwracam się z prośbą o informację na temat ustaleń
umownych miasta Kalisza z marketem LIDL przy ulicy Górnośląskiej w temacie
dostaw. Mieszkańcy skarżą się na wzmożony ruch samochodów ciężarowych na
drogach osiedlowych, który tamuje przejazd samochodów osobowych. Z tego powodu
proszę o informację na temat ustaleń z tą firmą oraz czy jest możliwość
wyegzekwowania od firmy LIDL tego, by samochody dostawcze wjeżdżały od strony
ulicy Górnośląskiej.
Kolejna interpelacja w sprawie skrzyżowania ulic Marii Dąbrowskiej i Serbinowskiej
– szanowny panie prezydencie, w imieniu mieszkańców osiedla Kaliniec zwracam się
z uprzejmą prośbą o wzmożenie kontroli drogowych na skrzyżowaniu ulic Marii
Dąbrowskiej i Serbinowskiej. Jest to droga jednokierunkowa, a dochodzi tam bowiem
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bardzo często do jazdy pod prąd, skutkiem czego jest ciągłe blokowanie się
samochodów na tej ulicy. Mieszkańcy proszą o wzmożenie kontroli na tym odcinku, lub
w miarę możliwości poszerzenie drogi i wyznaczenie tam drogi dwukierunkowej.
Proszę o interwencję w tej sprawie.
Kolejna interpelacja w sprawie parkingu na osiedlu Kaliniec – szanowny panie
prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości stworzenia
parkingu między Niepublicznym Przedszkolem Misia Uszatka na ulicy Młynarskiej
a blokami nr 17 i 19 przy ulicy Bogumiła i Barbary. Jest tam spory teren
niezagospodarowanego terenu, który idealnie nadaje się na parking, który w tamtym
miejscu jest niezbędny. Mieszkańcy udzielili mi informacji, że spółdzielnia zwracała
się w latach poprzednich do władz miasta w tej sprawie i posiada gotową ekspertyzę
i projekt. Miejsca parkingowe to ogromny problem w naszym mieście i uważam, że
każde kilka dodatkowych miejsc parkingowych może być bardzo pomocne. Bardzo
proszę o rozważenie takiej możliwości.
Jedna z ostatnich – w imieniu mieszkańców osiedla Majków zwracam się z apelem
o rozważenie przy projektowaniu budżetu na rok kolejny wykonania nawierzchni na
ulicy Kwiatów Polskich. Jest to droga gruntowa i mieszkańcy od pięćdziesięciu lat nie
doczekali się wykonania drogi asfaltowej. Proszę o rozważnie tej propozycji przy
planowaniu kolejnych inwestycji drogowych.
Kolejna – zwracam się do pana prezydenta z prośbą o naprawę bądź wymianę
zniszczonej latarni przy ulicy Idzikowskiego 4. Mieszkańcy osiedla Tyniec skarżą się
na to, że z betonowej latarni starego typu odpadają kawałki betonu spadające na
chodnik, widać druty zbrojeniowe, mieszkańcy obawiają się, że betonowe elementy
spadną na kogoś z nich lub uszkodzą np. samochód. Dodatkowo latarnia jest mocno
przechylona i grozi upadkiem na posesje mieszkańców i grozi uszkodzeniem
ogrodzenia czy samochodu. Proszę o pilną interwencję w tej sprawie.
Ostatnia – na ulicy Młynarskiej, naprzeciwko Przedszkola Misia Uszatka,
w bezpośrednim sąsiedztwie domków jednorodzinnych miasto posiada niewielkie
grunty przy chodniku przy Młynarskiej. W świetle prawa podlegają one obowiązkowi
koszenia trawy przez miasto. Niestety podczas rutynowego koszenia trawy, te
niewielkie skrawki terenu są konsekwentnie omijane, skutkiem czego w chwili obecnej
jest tam dość wysoka trawa, chwasty i ogólnie panujący nieład. Dlatego zwracam się
z uprzejmą prośbą o wykoszenie trawy i doprowadzenie tych terenów do porządku.
Kamila Majewska – zgłosili się do mnie z prośbą mieszkańcy z bloku przy
ul. Podmiejskiej 3, gdzie od lat nie radzą sobie z problemem robactwa, karaluchów,
prusaków i również ostatnio myszy. Wszelkiego rodzaju pisma, wszelkiego rodzaju
prośby składane do prezesa spółdzielni niestety niczym nie skutkują. Problemem jest
tam jedna pani, która notorycznie dokarmia gołębie i jedzenie trzymane jest
w piwnicy. Również schodząc z IV piętra dzień w dzień mieszkańcy po niej sprzątają
porozsypywane ziarno. Rzeczywiście byłam sprawdzić tam, musiałam robić slalom po
schodach, żeby dostać się na określone piętra, bo pod butami skrzypiały prusaki. Też
jedna mama z przerażeniem pokazywała jak dziecko malutkie leży w łóżeczku i te
prusaki po tym dziecku i po kołderce biegały. Muszą zakrywać ludzie wloty do wanny,
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do zlewu, bo po prostu prusaki tymi też drogami się dostają. Jest to problem tak
naprawdę jednej klatki. Spółdzielnia cały czas rozkłada tylko łapki, tłumacząc, że nic
więcej nie może zrobić. Poprosiłabym panie prezydencie, w imieniu tych mieszkańców,
którzy podpisali się pod tym pismem o skierowanie tego pisma i do Straży Miejskiej,
możliwe, że Straż Miejska będzie mogła w jakikolwiek sposób tutaj zainterweniować,
jeśli idzie chociażby o te gołębie i dokarmianie tego ptactwa i rozsypywanie tego
jedzenia, czy przetrzymywanie ilości sporej ziarna i również może i do Sanepidu.
Dariusz Witoń – zwracam się z dwoma interpelacjami. Pierwsza tak naprawdę jest
związana z naszą wizytą na Radzie Osiedla Czaszki, gdzie jeden z mieszkańców, który
akurat w rodzinie ma osobę niewidomą, zwrócił uwagę na taką oto sytuację, że przy
przejściach dla pieszych w Kaliszu są różnego rodzaju sygnały jakby informujące
o tym, że taka osoba może przejść. I jest taka prośba, czy to wynika z jakichś
przepisów czy nie można byłoby takiego sygnału, przynajmniej w naszym mieście,
ujednolicić, żeby on był czytelny dla tych osób niewidomych?
I druga interpelacja – od kilku lat Rada Osiedla Sulisławice Kolonia, na czele której
stoi obecna tutaj na sali pani sołtys Zosia Kaczmarek, ubiega się o 3 lampy przy
ul. Piotra Sulisławskiego. W tym miejscu chciałem państwa uświadomić, albo też
poinformować, że te lampy m.in. po moich interwencjach miały być one zrealizowane
już w ubiegłym roku, nawet byliśmy tam kilka razy z pełniącym obowiązki wówczas
naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozbudowy Miasta panem Januszem Krygierem na
miejscu i gdy już właściwie one miały być zakładane nagle pan prezydent zmienił
osobę, która pełniła te obowiązki naczelnika i temat lamp nie został do dnia
dzisiejszego zrealizowany, a mówimy raptem o 3 lampach. Bardzo proszę, żebyśmy ten
temat potraktowali jakoś poważnie, tym bardziej, że jest on chyba od 5 lat tutaj
w naszym mieście akcentowany.
Małgorzata Zarzycka – chciałam złożyć trzy interpelacje.
W imieniu dyrekcji oraz nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Kaliszu, proszę o objęcie działaniami promocyjnymi program matury
międzynarodowej. Program ten wyróżnia pozytywnie Kalisz wśród miast Wielkopolski,
tylko dwa inne miasta mogą się nim poszczycić. Zainteresowani wymieniają
np. promocję poprzez umieszczenie informacji na stronie www miasta. Kalisz może
pochwalić się nie tylko historią i zabytkami, ale także elitarnym i nowoczesnym
programem edukacyjnym, który skupia się na holistycznym rozwoju młodych
i uzdolnionych uczniów. Chętnych do klasy z programem matury międzynarodowej nie
brakuje, ale istnieje o wiele większy potencjał, który warto wykorzystać, aby podnieść
atrakcyjność miasta.
Druga interpelacja dotyczy terminów ślubów – w związku z powziętą informacją
dotyczącą braku wolnych terminów ślubów w okresie od maja do sierpnia br. w dni
powszednie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu, proszę o lepszą organizację
wykorzystania sali w Villa Calisia i większą elastyczność tak, aby wyjść naprzeciw
potrzebom chętnych par, które pragną zawrzeć związek małżeński w naszym mieście.
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I ostatnia interpelacja – proszę o zajęcie się budynkiem stróżówki, który znajduje się
przy wjeździe na plac manewrowy przy dworcu PKS w Kaliszu. Mieszkańcy podnoszą
również za moim pośrednictwem kwestię nieruchomości z barakiem znajdującej się
u zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. Podmiejskiej. Oba ww. budynki pozostają
w estetycznym dysonansie w stosunku do otaczającej przestrzeni. Zważając, iż jest to
teren stanowiący tzw. bramę miasta (tj. dworzec PKS, dworzec PKP, droga wlotowa
do miasta) istnienie tego typu nieatrakcyjnych obiektów jest niepokojące. Wspomniana
nieruchomość jest też terenem, gdzie może gromadzić się element stwarzający
potencjalne zagrożenie dla innych osób. Jest to tym bardziej niekorzystne, że na
sytuacje te narażone są też osoby przyjezdne, kształtujące sobie opinie o naszym
mieście.
Magdalena Spychalska – w imieniu mieszkańców osiedla Dobrzec zwracam się
z prośbą o wydłużenie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Marii Curie-Skłodowskiej do
ul. Biskupickiej. Dokończenie tego ciągu pieszo-rowerowego umożliwi rowerzystom
i pieszym bezpieczne i dogodne przemieszczanie się w tej części osiedla.
Sławomir Chrzanowski – interpelacja dotyczy Funduszu Obywatelskiego, gdzie cały
czas jakby brak informacji co w sprawie słychać. W roku 2014 został utworzony
budżet obywatelski w Kaliszu. Przeznaczono na ten cel 5 mln zł. Przypomnę, że
w miesiącu luty i marzec 2014r. wypracowano wspólnie ze stroną społeczną
i ogłoszono zasady Funduszu Obywatelskiego 2014. W miesiącach kwiecień i maj
odbywały się zebrania, spotkania, debaty, które miały na celu zainteresowanie
pomysłem mieszkańców Kalisza. W tym czasie także zostały wypracowane już pewne
sprawy. W czerwcu przeprowadzono głosowanie, które okazało się wielkim sukcesem.
Spośród 87 tys. uprawnionych mieszkańców Kalisza, swoje głosy oddało blisko
17 tys. Frekwencja wyniosła ok. 20%. Każdy, kto ukończył 16 lat mógł zagłosować na
1-5 projektów, które jakby były tutaj zbilansowane, 67 łącznie zadań, które były
przygotowane. Proszę, aby pan prezydent przestał milczeć w tej sprawie, tym bardziej,
że partycypacja społeczna była jedną z jego najistotniejszych obietnic wyborczych, co
do których w zasadzie się zgadzamy, jako Platforma Obywatelska. Odkładanie tego
tematu w czasie szkodzi temu projektowi, ponieważ zadania inwestycyjne powinny być
realizowane z roku na rok. Jeśli odłożymy całą procedurę np. na jesień, to istnieje
poważne zagrożenie dla jakby skutecznej realizacji tego Funduszu Obywatelskiego,
tych zadań w roku 2016. Trochę podobnie jest tak, jak widzę zagrożenie do realizacji
zadań w tym roku, choć dzisiaj miałem okazję już zapoznać się z przedstawionym tutaj
międzysesyjnym dokumentem pana prezydenta, faktycznie tam coś drgnęło, że tak się
wyrażę. Biorąc powyższe pod uwagę, kieruję do pana prezydenta następujące pytania:
1) Jak obecnie wygląda realizacja zadań wynikających z Funduszu Obywatelskiego
2014? I tu jakby częściowo już sobie odpowiedź odszukałem w dzisiejszym
dokumencie, ale tylko częściowo, dodam.
2) Jaką konstrukcję będzie miał Fundusz Obywatelski 2015 roku i kiedy nastąpi jego
ogłoszenie?
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Grzegorz Sapiński – bo zawsze trzeba od ręki prostować pewne rzeczy. W tamtym
roku, o którym pan radny Chrzanowski wspomniał, powstał Fundusz Obywatelski, bo
budżetu obywatelskiego baliście się tej nazwy jak ognia. Zwalczaliście moje pomysły,
jeżeli chodzi o budżet obywatelski i dopiero w roku wyborczym zostało to
wprowadzone, a jeden z panów dostał, z tego co pamiętam chyba nawet gratyfikację
finansową za to. Jakby pan nie wiedział, może się pan zapytać kolegi. Natomiast, jeżeli
chodzi, nie ci ludzie co napracowali się przy tym, bo to urzędnicy pracowali, nie było
to w ustaleniu ze stroną społeczną, tylko dopiero w tym roku jest powołany zespół do
budżetu obywatelskiego, który wypracuje rzeczywiście zasady działania i regulamin.
W tymże zespole są osoby z urzędu, które brały udział w poprzednich działaniach,
które dotyczyły Funduszu Obywatelskiego, z Wydziału Rozbudowy i Inwestycji, z Biura
Budżetu i Analiz, z Kancelarii Rady Miejskiej i z Biura Promocji i Informacji, a także
z Wydziału Organizacyjnego urzędu, jest też główny specjalista, jest przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej, członek komisji Kaliskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, trzech przedstawicieli rad osiedlowych, jeden przedstawiciel organizacji
pozarządowych i jeden przedstawiciel klubów sportowych. I tu dopiero dochodzi do
tego wypracowania przez stronę miejską i społeczną zasad i tak jak powiedziałem, to
będzie trwało, dlatego, że my chcemy to przeprowadzić naprawdę, a nie narzucić
zarządzeniem, o to właśnie chodzi. Dlatego proszę się nie obawiać, zapraszamy, jeżeli
pan radny chce na piśmie, to oczywiście dostanie odpowiedź w terminie, a jeżeli by
chciał się z tym wszystkim zapoznać od ręki, to jutro o 11:00 jest konferencja prasowa,
zapraszam serdecznie.
Eskan Darwich – na początku br., czy w maju br. w lokalnych mediach pojawiła się
informacja dotycząca tego, że władze miasta od września zamierzają zrezygnować
z prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w Kaliskim Parku Wodnym, w Aquapark.
Na zajęcia te uczęszczali uczniowie klas czwartych i piątych szkół podstawowych.
Lekcje na basenie miały zachęcić dzieci do większej aktywności fizycznej. Dla wielu
z nich była to jedyna okazja do korzystania z basenu. Proszę o informację jak dużo
dzieci uczęszczało na te zajęcia, jakie były koszty dowozu i samych zajęć w Kaliskim
Parku Wodnym oraz panie prezydencie, czy w zamian za likwidację tych zajęć
zaproponuje pan prezydent inne zajęcia sportowe dla tych dzieci? Przede wszystkim
jakie są powody likwidacji tych zajęć dla dzieci z tych szkół?
Artur Kijewski, wiceprezydent Miasta Kalisza odparł – to może odpowiem na
początek tak panu radnemu, słusznie pan zapytał klasy 4 i 5, a jeszcze zadam takie
pytanie pomocnicze – dlaczego nie 6? Albo czemu nie gimnazjum, czemu nie szkoła
ponadgimnazjalna? Natomiast do rzeczy, oczywiście będzie zmieniona, jeśli chodzi
o korzystanie z Aquaparku, będzie troszkę to według innej idei, objęta będzie podobna
liczba uczniów, troszkę będzie inny system i w inny sposób i będzie przede wszystkim
ok. 200 tys. taniej.
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Dariusz Grodziński – chciałem na początku tylko ukłonić się i podziękować pani
radnej Zarzyckiej za interpelację dotyczącą II LO i matury międzynarodowej, to miód
na moje serce. Obiema rękoma się podpisuję.
Ja też chciałem tutaj panu prezydentowi Sapińskiemu odpowiedzieć, że nie dostałem,
bo to rozumiem, że aluzja była do mnie, tak?, z gratyfikacją finansową za Fundusz
Obywatelski?, to było do mnie?, jeżeli to była aluzja do mnie, to nie dostałem żadnej
gratyfikacji z tego tytułu. Jedyne, co może pan mieć na myśli, to ocena półroczna przy
dodatkach motywacyjnych, gdzie było wymienione co robiłem i m.in. uczciwie
wymienione też, że tym się zajmowałem i tyle, ale to delikatnie powiedziawszy mocne
nadużycie.
Na prośbę prezydenta o zaprotokołowanie wypowiedzi, przewodniczący wyjaśnił, że
wszystko jest protokołowane.
Dariusz Grodziński kontynuował – z końcem kwietnia w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowy w sprawie
finansowania poprawy jakości powietrza w 4 głównych miastach Wielkopolski na
łączną kwotę 7 mln zł w ramach programu KAWKA. Celem programu jest poprawa
jakości powietrza, dopłata, dofinansowanie rzędu 50%. Te cztery miasta to Poznań,
Leszno, Piła i Gniezno i nie ma w tym gronie Kalisza, który według moich informacji
nie aplikował, a według zestawienia Ministerstwa Środowiska jest drugim, po
Poznaniu miastem w Wielkopolsce z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem,
z wartością wskaźnika średniego narażenia na pył w wysokości 30 mikrogramów na
metr sześcienny. I tutaj tylko 2 pytania – jaki jest powód nieaplikowania o te środki
finansowe, skoro wiadomo, że jest to spory problem dla miasta i też z tego, co
pamiętam wymogi do spełnienia przez ministerstwo, kontrolowane przez pana
wojewodę? I pytanie drugie – jaka jest aktywność pana prezydenta w zakresie
szukania źródeł finansowania w obszarze ochrony środowiska w pozostałych naborach
WFOŚiGW, a jest ich 8, nie będę teraz wymieniał, ale też pytam, żebym miał taką
informację?
Druga moja interpelacja dotyczy, takie upomnienie się też o teraz ul. Polną. Po
wielkich remontach ulic z wykorzystaniem dużych pieniędzy unijnych, nadszedł czas
na równie ważną (a w opinii niektórych nawet bardziej, to zależy też od punktu, punkt
widzenia od punktu siedzenia) i potrzebną modernizację ul. Polnej. To nie nastąpiło
wcześniej, ponieważ ta ulica nie kwalifikowała się na dofinansowania unijne
i pozostałe ciągi siłą rzeczy ją wyparły. Teraz nadszedł czas, w którym nie powinno się
już dłużej od tej inwestycji odstępować, dlatego proszę, wnioskuję o przystąpienie i do
projektu i zabezpieczenie środków w latach późniejszych na realizację tej inwestycji.
Proszę o odpowiedź kiedy to najwcześniej i realistycznie może nastąpić?
I trzecia interpelacja to jest jedno krótkie pytanie z rozwinięciem – jakie są plany co
do kontynuacji, lub nie, ale mam nadzieję, że kontynuacji Festiwalu Muzycznego
o obecnej nazwie Gram(m)y nad Prosną, do niedawna im. Pawła Bergera? Tu
chciałem się podzielić też krótką refleksją, bo to jest bardzo ważne dla środowiska
muzycznego coroczne wydarzenie i w czasie, gdy większość festiwali w kraju jest
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komercyjnymi imprezami masowymi nastawionymi na dużą ilość osób i zysk,
środowisku muzycznemu bardzo brakuje formuły konkursowej oraz możliwości
występu na scenie przed wykonawcami spoza mainstreamu radiowego, ale za to
będącymi dla nich muzycznymi autorytetami. Wspomniana formuła konkursowa
pozwala młodym artystom wpisać w swoje artystyczne portfolio nagrody
i wyróżnienia, a taka nagroda rzędu od 3 do 5 tys. jest dużym doinwestowaniem
zespołu, który jeżeli koncertuje, to za 500, góra 1 tys. zł, a bardzo często gra
nieodpłatnie w różnych miejscach. I moja prośba tutaj przy tej refleksji dotyczy
utrzymania formuły festiwalu jako formuły wspierającego młodą i rozwijającą się –
w szczególności siłą rzeczy lokalną i okoliczną – scenę muzyczną. W dobie dużych
imprez typu „Lato z radiem”, koncerty masowe z okazji Święta Miasta czy WOŚP, nie
trzeba za wszelką cenę walczyć o wielotysięczną publiczność, bo często odbywa się to
siłą rzeczy kosztem poziomu artystycznego, a jak mówię to jest ważny festiwal dla
środowiska muzycznego i ja tak na to patrzę. Poruszam ten temat, bo przyznaję, że
mnie to też zajęło troszeczkę czasu, żebym sobie to wszystko uświadomił i warto też
promować nową nazwę festiwalu przez miasto, którego instytucja kultury otrzymała
najważniejszą nagrodę muzyczną świata. Gram(m)y nad Prosną to ciekawy kierunek.
Polecam także dotychczasowych członków komitetu organizacyjnego, którzy swoją
wiedzą, nazwiskami i kontaktami co roku bardzo wiele wnosili. W razie pytań lub
propozycji współpracy także oddaję się do pełnej dyspozycji, ponieważ też mam sporą
wiedzę, doświadczenie i znajomość historii tej imprezy oraz pewnych postaw, relacji
i wydarzeń, jakie na przestrzeni ostatnich lat miały miejsce.
Piotr Kościelny, wiceprezydent Miasta Kalisza – ja w zasadzie tradycyjnie
kompleksowo się odniosę do interpelacji na końcu, natomiast tutaj dwie kwestie
poruszane przez pana radnego Dariusza Grodzińskiego. Program KAWKA, zerknąłem
w swój notatnik, 20 stycznia tego roku dokładnie w tym temacie odbyłem spotkanie
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, sprawa ta była właśnie na bazie
Leszna, o którym pan wspomniał, mocno analizowana przez nasz wydział. Jeśli pani
naczelnik chciałaby w kilku zdaniach odpowiedzieć, dlaczego dla Kalisza akurat nie
jest to najszczęśliwszy program, to myślę, że w paru zdaniach odpowie.
Natomiast zainteresowanie ul. Polną i zapytanie w tym temacie jest co najmniej
dziwne, dlatego że przecież to nie kto inny jak państwa poprzednia koalicja tworzyła
budżet na 2015r. i chyba wystarczy sięgnąć do tego tworzonego przez was budżetu,
żeby zobaczyć, że jest tam w określonym miejscu wydatek zewidencjonowany na
projekt ul. Polnej od ronda do ul. Budowlanych, natomiast my oczywiście, tak jak
powiedzieliśmy już na którejś wcześniejszej konferencji prasowej, przystąpimy
w latach 2016-2018 do kompleksowego remontu i przebudowy tych dróg, dróg takich
newralgicznych, powiedziałbym, w tamtym rejonie i tą ul. Polną oczywiście też
wyremontujemy. Zakładaliśmy to od samego początku i jest to w budżecie, więc tylko
przypominam to, co państwo uchwaliliście.
Dariusz Grodziński ad vocem – panie prezydencie nie ma dziwnych pytań, są tylko
dziwne odpowiedzi i tej wersji się trzymajmy. Temat, który warto prowadzić,
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projektować i tam jest konkretne pytanie, kiedy realistycznie może ta inwestycja dojść
do skutku, ponieważ projekt w stosunku do wykonawstwa kosztuje bardzo mało? Ma
swoją też ważność w czasie, ale może być robiony z roku na rok, a może być
odwleczony na 2 kolejne lata. I po prostu to jest interpelacja, która ma inicjować
dyskusję na ten temat i popychać sprawę do przodu i prosiłbym bardzo, żeby nie
komentować czy ktoś się dziwnie pyta czy nie, no bo ja mogę komentować czy pan
dziwnie odpowiada, ale to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi.
W sprawie Programu KAWKA wystarczy mi całkowicie odpowiedź pisemna i też
dziękuję za tą informację.
Mirosław Gabrysiak – chciałem zgłosić dwie interpelacje, a jeszcze nawet może
trzecią pozwolę sobie zgłosić, bo zostałem w jakiś sposób dzisiaj tutaj w rozmowie
sprowokowany do tego. Chciałem przedstawić interpelacje dotyczące najmłodszych
kaliszan. Kilka miesięcy temu miała miejsce w Kaliszu akcja, gdzie rodzice mieli
wskazywać miejsca przyjazne, chodziło o dostępność dla osób na wózkach z małymi
dziećmi i o tzw. łamanie barier architektonicznych. Akcja tak czy inaczej była
przeprowadzona, jednak barier architektonicznych w naszym mieście jest w obiektach
rządzonych przez miasto i jednostki podległe bardzo dużo. I chodzi tutaj przede
wszystkim o podjazdy dla wózków, które są budowane na schodach, najczęściej są to
jakieś 2 wąskie paseczki, które no nie spełniają swojej roli z tego powodu, że wózki
dziecięce mają różny rozstaw tych kółek i też są trójkołowe wózki, dlatego zamiast
ułatwiać to wręcz utrudniają. I tutaj chodzi o to, żeby miasto ten temat podjęło,
a nawet nowe obiekty, które są budowane, też nie zawsze spełniają te normy.
Przykładem może być np. tutaj odcinek ul. Hanki Sawickiej od kładki, której
nawierzchnia jest kilka centymetrów wyżej niż nawierzchnia terenu, co dla mam
z wózkami stanowi poważny problem. Obok kładki biegną schody bez podjazdów dla
wózków i kilkaset metrów dalej, tuż przy wjeździe do Przedszkola „Zielone Łąki”
chodnik z 2 stron zakończony jest schodami, każdy ma inną wysokość i długość, ale też
nie ma podjazdu dla wózków. To tylko kilka przykładów, ale pewnie na każdym osiedlu
znajdą się podobne, których korekta lub budowa zdecydowanie ułatwi życie
korzystającym z nich mieszkańcom, myślę, że także poruszających się na wózkach
inwalidzkich, a nie tylko dla głównie matek z dziećmi.
Kolejna interpelacja dotyczy placów zabaw, jest dużo w mieście placów zabaw, ładnie
wyglądają, są odświeżone, wyremontowane, zupełnie nowe, spełniają normy
bezpieczeństwa, jednak nie wszystkie są dostosowane do potrzeb tych najmłodszych.
Możemy podać przykład, np. przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja lub
Nr 23 przy ul. Sulisławickiej. To obiekty przyszkolne, ale wiemy, że popołudniami czy
w weekendy korzystają z nich także okoliczni mieszkańcy, dlatego proszę o rozważenie
możliwości pozostawienia na tych placach zabaw po jednej, lub dwóch zabawek,
z których będą mogły korzystać najmłodsze dzieci. Chodzi o zabezpieczone ze
wszystkich stron huśtawki czy np. karuzele. Ponieważ wymieniłem przed chwilą szkołę
Nr 23, przy której powstał nowy plac zabaw, to wiem, że na nawierzchni, którą został
wyłożony, powstały ubytki, szczególnie przy jednej z zabawek. Podłoże jest miękkie,
tak, by w razie jakiegoś wypadku dzieciom nie stała się krzywda w czasie zabawy,
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w tym momencie są tylko zasypane piaskiem, także prosiłbym, żeby te ubytki tam
uzupełnić.
A trzecia sprawa, o której chciałem wspomnieć, nie ma w tej chwili pana
wiceprezydenta Kijewskiego, bo tutaj chciałem się przyłączyć do tej interpelacji, którą
składał pan Eskan, dotyczącej korzystania przez dzieci czwartych i piątych klas
z możliwości zajęć WF-u w Aquaparku. Szanowni państwo, to jest to bardzo ważna
sprawa, która rzutuje później na rozwój ewentualnych wad postawy u dzieci i w ten
sposób zapobiegamy rozwoju no pewnych, że tak powiem nawet schorzeń
cywilizacyjnych. Pan wiceprezydent powiedział – dlaczego nie 6, 7 – tak, oczywiście,
w bogatych krajach nawet 6, 7 klasy, w Niemczech do 7-mej klasy dzieci korzystają
z możliwości pływania w czasie zajęć WF-u, no ale chociaż te 4, 5. Dlatego ja nie
przyjmuję do wiadomości takiej odpowiedzi – wiem, ale nie powiem, mam jakiś inny
pomysł, ale ja się tym pomysłem nie podzielę, więc proszę, żeby się tutaj tym pomysłem
pan wiceprezydent z nami podzielił.
Artur Kijewski – nie chodzi, że to wiem, że nie wiem, tylko z szacunku dla wysokiej
rady chcę przedstawić pełne rozwiązanie, dlatego jeszcze proszę o chwileczkę czasu,
ponieważ przedstawione to będzie. Natomiast, panie doktorze, no ja nie jestem
lekarzem, ale jak pan mówi o dzieciach 4-5, to powinien pan wiedzieć, szczególnie
jako fachowiec z branży, że największe wady postawy to dominują właśnie u wyższych
roczników, w gimnazjum, a już nie powiem o szkołach ponadgimnazjalnych, tam jest
tragedia. Proszę sprawdzić badania, gdzie jest najwięcej zwolnień z WF-u, gdzie
najwięcej uczniów ma wady postawy, itd. Ja nie jestem fachowcem, ale pan jest
z branży, powinien pan to wiedzieć.
IX. Zapytania radnych.
Głos zabrał Eskan Darwich – kilka dni temu dostałem taką ulotkę do domu, ona jest
faktycznie dobrze projektowana, dobre tam są informacje i trzeba pochwalić, że tam
są konkretne informacje dla mieszkańców jak można głosować w radach osiedlowych.
Ona trochę jest spóźniona, no ale dobrze, że się pojawiła. Na wstępnie mam pytanie
do ostatniej części tej ulotki, ponieważ pan prezydent tutaj pisze, że „powołałem
Zespół do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza oraz Zespół do
konsultacji społecznych” - konkretne pytanie kto konkretnie zasiada w tych zespołach,
jakie organizacje i którzy radni? Bo tutaj na sam koniec pan pisze – a także urzędnicy
miejscy, czyli zasiadają w tych zespołach oraz radni Rady Miejskiej Kalisza, więc
który z radnych konkretnie zasiada w tych zespołach?
Anna Zięba – moje zapytanie dotyczy miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych. Ci, którzy posiadają tzw. znaczki inwalidów. Jaka jest możliwość
wyznaczenia miejsca dla konkretnego właściciela samochodu? Moje pytanie składam
dlatego, ponieważ zgłosił się do mnie konkretny człowiek, który jest wielce
upośledzony ruchowo. On z tym zapytaniem zgłaszał się już właściwie wszędzie, do
rad osiedlowych, tutaj do Urzędu Miasta. Zawsze otrzymywał negatywną odpowiedź,
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że nie ma takiej możliwości, żeby napisać numer jego pojazdu, numer rejestracyjny,
żeby konkretnie to miejsce było dla niego tam gdzie mieszka, przy bloku. Czy jest
w ogóle taka możliwość, chciałam zapytać?
Sławomir Chrzanowski – pierwsza rzecz to może tylko delikatna, subtelna uwaga,
dotycząca Funduszu Obywatelskiego czy budżetu obywatelskiego, ja rozumiem, że pan
prezydent budżetem obywatelskim będzie nazywał coś troszeczkę większego, tak? Coś,
co nie będzie 5 mln np. a 15. I też chcę przestrzec przed jedną rzeczą, bo jeśli mówimy
o tych zespołach ds. Funduszu Obywatelskiego czy pracy dotyczącej tego tematu
jakby, to ja domyślam się co może chcieć zrobić pan prezydent, a mianowicie skoro
weźmie rady osiedlowe, weźmie NGO, weźmie różnego rodzaju przedstawicieli
różnych instytucji czy mieszkańców, ale zgrupowanych wokół jakichś ciał, to powiem
uczciwie, że ja nie zdziwię się, jeśli pan prezydent powie, że na budżet obywatelski
przeznacza dokładnie taką kwotę, jaka w budżecie będzie zapisana na inwestycje. Nie
zdziwię się, bo będzie miał wszystko ułożone, to będzie stymulowany budżet
obywatelski. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tyle, jeśli chodzi o uwagę do tego.
Druga sprawa, jeśli już jesteśmy w kwestii zapytań – tutaj już zauważyłem, że w tym
dokumencie pana prezydenta odnośnie spraw międzysesyjnych pojawiła się
modernizacja boisk Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej w Kaliszu na
Winiarach. Ja ten temat dość mocno diagnozowałem, jeszcze w tamtej kadencji, teraz
też ludzie się dopytywali, o w zasadzie jedną rzecz – jaki tam jest dokładnie zakres?
Nie wiem czy to będzie można dzisiaj, chociaż w 2-3 zdaniach spróbować powiedzieć,
ale jaki jest tam zakres tych prac i kiedy jest przewidywane zakończenie jeśli chodzi
o tą modernizację. Jeśli będzie możliwość, to bardzo bym prosił dzisiaj, jeśli nie to też
na następnej sesji czy w jakiejś formie papierowej.
I jeszcze jedno zapytanie dotyczące tego w zasadzie, co rozpoczął kolega klubowy
Eskan Darwich. Chodzi mi o Zespół ds. opracowania zasad konsultacji społecznych
w Kaliszu. Faktycznie taki komunikat pojawił się na stronie internetowej Kalisza, tutaj
prezydent zaprasza do udziału w takim zespole przedstawicieli mieszkańców Kalisza.
Jest napisane w komunikacie, że celem prac takiego zespołu będzie wspólne
wypracowanie zasad organizowania, przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami, czyli ja rozumiem, że to jest właśnie ten, to są te cele, które też
właśnie były omawiane w kampanii, co do tej partycypacji społecznej, żeby tego było
jak najwięcej w mieście. I w zasadzie zgadzam się z tym, ale mam taką subtelną
uwagę. Ja wiem, że pan prezydent powie, że on nie będzie jakby tutaj wkraczał
w kanon jakby tych wszystkich decyzji, które zespół wypracuje, ale chciałbym, żeby ta
partycypacja, skoro ma być taka faktycznie prawdziwa, żeby dała podmiotowość tym
mieszkańcom, którzy będą później przychodzili na różnego rodzaju spotkania, debaty,
o czym mówię tak naprawdę, żeby spróbować stworzyć taki algorytm, np. w takim
dokumencie, który zostanie wypracowany przez ten zespół, no po prostu warto o tym
pamiętać, tak?, który da możliwość tym mieszkańcom, że skoro większość opowie się
za jakąś sprawą np. tak?, to żeby to było trochę taką wykładnią, tak?, dla pana
prezydenta, dla włodarzy. Żeby nie było tak, że będą opinie czy jakieś sugestie
z takiego zespołu wychodziły i tak naprawdę nie będzie wiadomo czy skorzysta pan
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prezydent z takich opinii czy nie skorzysta. No mówię, rok temu mniej więcej
zaczęliśmy tą drogę ku tej partycypacji takiej faktycznej i jesteśmy na pewno jako
Platforma Obywatelska za tym, żeby to rozwijać i będziemy się temu też przyglądać,
bo mówię, niech to będzie faktycznie prawdziwe i wtedy na pewno będzie wsparcie
Platformy Obywatelskiej.
Krzysztof Ścisły – panie przewodniczący, mam bardzo trudne pytanie do pana i do
pana prezydenta, do wszystkich radnych tu obecnych na sali. Redakcja tygodnika
„7 dni Kalisza” zdobyła film, tak nawiązując do jubileuszu 25-lecia naszego
samorządu, zdobyła film, który leżał 25 lat na półce, zrealizowany przez Telewizję
Polską. Tytuł filmu „Konflikt”. Dotyczył on, zrealizowany w 90 roku, dotyczył on
cmentarza żydowskiego w Kaliszu. Nie znam powodów, dla których ten film się nie
pojawił, natomiast wiem, że w najbliższym czasie pan prezydent ma podpisać
porozumienie w sprawie tego cmentarza. I chciałbym zapytać czy istnieje techniczna
możliwość, aby ten film zaprezentować, a mamy zgodę telewizji, zapłaciliśmy za tą
zgodę, publicznie tutaj dla radnych w Kaliszu, przed podpisaniem tego porozumienia,
a więc w czasie sesji Rady Miejskiej Kalisza czerwcowej?
Jolanta Mancewicz – pneumokoki do bakterie, które są źródłem poważnych chorób
dzieci, takich w wieku do lat 5, jak zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc, sepsa.
Najskuteczniejszą metodą walki z tymi pneumokokami są szczepienia profilaktyczne.
Ryzyko zakażeń znacznie się zwiększa gdy dziecko przebywa w żłobku, ewentualnie
w przedszkolu. W Kaliszu od kilku lat prowadzone były takie właśnie szczepienia
profilaktyczne, które były finansowane z budżetu miasta. Zresztą podobnie inne gminy
takie akcje prowadzą. A to dlatego, że szczepionki te, zakup tych szczepionek nie jest
finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedynie samorządy wchodziły na tę
działkę i finansowały te szczepienia. W budżecie miasta, w dziale 851 pod nazwą
Ochrona zdrowia są środki, tam jest czterysta chyba osiemdziesiąt kilka tys., które były
na programy profilaktyczne, miały być z tego realizowane „Białe Soboty” i w tym
również szczepienia. I ja chciałam dowiedzieć się czy będą te szczepienia czy tych
szczepień nie będzie? Te szczepionki są dość drogie, bo szczepionka kosztuje
ok. 260 zł. Szczepione w żłobku były dzieci w wieku 2 lat, oczywiście rodzice musieli
wyrazić zgodę na te szczepienia. To był taki program edukacyjny, rodzice byli
zaproszeni na pogadanki, które prowadzili lekarze pediatrzy, którzy przekonywali, po
prostu mówili jakie skutki mogą być, jeżeli dziecko nie jest zaszczepione. A dlaczego
2-latki były szczepione? Dlatego, że koszty tej szczepionki no są dość wysokie i jedną
taką szczepionkę można było użyć w wieku tych 2-latków, natomiast dzieci młodsze
musiałyby być 2-krotnie, albo 3-krotnie szczepione i dlatego w ten sposób była ta
akcja prowadzona. No przyznam się państwu, że nie było jakichś problemów,
aczkolwiek początkowo w prasie były bardzo takie nieciekawe artykuły na ten temat,
ale rodzice wyrażali zgodę. Były to bardzo odosobnione przypadki, albo ze względów
zdrowotnych dziecko nie mogło być szczepione, może 2 czy 3 takie przypadki. I dlatego
chciałam spytać czy te szczepienia będą również realizowane w bieżącym roku?
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Jacek Konopka – mam pytanie do pana prezydenta. Ja wprawdzie nie planowałem
dzisiaj zabierać głosu, natomiast swoją wypowiedzią o funduszu obywatelskim pan
prezydent mnie trochę wywołał tutaj do zadania tego pytania, a mianowicie chciałbym
uściślić czy dobrze zrozumiałem tą wypowiedź. Chodzi o to, pan prezydent powiedział,
iż – mówiąc takim prostym językiem – Fundusz Obywatelski realizowany w 2014r. był
niedobry i, przynajmniej ja tak zrozumiałem wypowiedź pana prezydenta, że nie będzie
realizowany przez miasto w tym roku. Chciałbym odpowiedź na to znać czy będą
13 projektów wybranych przez kaliszan w ubiegłym roku, na które 18 tys. ludzi oddało
głos, pofatygowało się czy do szkół, czy do urn, które znajdowały się w ratuszu
i wzięło udział w tym głosowaniu, niezależnie od tego jak będziemy oceniać, czy lepiej
czy gorzej było to przygotowane organizacyjnie, czy merytorycznie to głosowanie, to
kaliszanie wzięli w nim udział, z sześćdziesięciu kilku projektów wybrali
13 i chciałbym wiedzieć czy w tym roku te zadania będą realizowane, bo z wypowiedzi
pana prezydenta zrozumiałem, że nie? A jeżeli nie, to dlaczego jedne tak, a inne nie?
Bo media doniosły już, że projekt dotyczący skateparku będzie realizowany. Dziękuję,
proszę o odpowiedź.
Tadeusz Skarżyński – ja mam dwa zapytania, jedno dotyczy, jest związane
z planowaną rozbudową infrastruktury przystankowej. I tutaj pojawił się taki wniosek
mieszkańców o to, żeby ustawić taką wiatę przystankową przy ul. Częstochowskiej na
wysokości Inkubatora Przedsiębiorczości. Tam obok jest przychodnia, z której korzysta
spora ilość osób, spora ilość osób starszych i w związku z tym może byłoby celowe
zaplanowanie właśnie tam takiej wiaty?
I drugie zapytanie, też związane gdzieś tutaj z kwestiami transportu, z kwestią dróg –
na spotkaniu Rady Osiedla Asnyk mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że na odcinku
pomiędzy Trasą Bursztynową a ul. Ostrowską bardzo często kierujący pojazdami,
zwłaszcza pojazdami jednośladowymi, no powiedzmy, że rozwijają bardzo duże
prędkości i jest to uciążliwe dla mieszkańców. Czy jest możliwość tam zamontowania,
oczywiście po konsultacjach, jakiegoś progu zwalniającego?
Mirosław Gabrysiak – kilka miesięcy temu zgłosiłem interpelację dotyczącą tego, aby
na zebraniach, które odbywają się, rad osiedlowych, szczególnie tam, gdzie są domki
jednorodzinne, Straż Miejska przypominała mieszkańcom o obowiązkach, jakie
dotyczą wyprowadzania psów. Dostałem odpowiedź, że takie rozmowy, takie
informacje przekazywane są na bieżąco. Jednak media niedawno poinformowały, że
dwa psy, które uciekły właścicielce, rzuciły się na kobietę spacerującą ze swoim psem.
I w związku z tym mam takie pytanie – czy zgodnie z tym co dostałem w odpowiedzi na
interpelację, do mieszkańców domków jednorodzinnych trafiły ulotki przypominające
o obowiązkach, jakie mają wykonywać w związku z obecnością czworonogów na ich
posesjach? I moje pytanie jest takie – jak to przebiega, ile takich ulotek
rozprowadzono i czy w związku z tym Straż Miejska wystosowała pouczenie, jeśli tak
to ile i czy zostały wystawione mandaty, jeśli tak to również ile?
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Grzegorz Chwiałkowski – pierwsze zagadnienie, które chciałem poruszyć, tak jak
wspomnę prawo jazdy mam od 54 roku, to już jest przeszło 60 lat, no w tej chwili
w Kaliszu żeby poruszać się rowerem no to trzeba się chyba jakąś odwagą wykazać
i w tej chwili mnie spotkała wielka przykrość ze strony świateł. Ze względu na swój
wiek, z osiedla Korczak, aby dojechać do śródmieścia poruszam się ulicą, gdzie są
światła – Polną, przepraszam, troszkę może zdenerwowany jestem. Ulicą Polną
dojeżdżam do Legionów i w tej chwili staję w odpowiednim miejscu i czekam.
Legionami przejeżdża raz samochód, drugi raz, a muszę zaznaczyć, że ja ok. 5-tej się
na ulicy znajduję. I w tej chwili nie wiem czy te światła roweru nie zauważają czy
trzeba ewentualnie ręką pomachać czy zejść z roweru i dla pieszych nacisnąć na ten
przycisk? Tak samo jest na ulicy Górnośląskiej. No w tej chwili wpadłem na taki
pomysł, ale to chyba łamię przepisy, że np. jak z przeciwka z ulicy Polnej jedzie
samochód no to światło jemu się zapala, a mnie się nie zapala, ale przypuszczam, że
jak z tej strony jedzie no to nikt mnie nie najedzie i kilka razy na tym czerwonym
świetle przejechałem. I prosiłbym pana Gałkę, żeby mi ewentualnie to w tej chwili
wytłumaczył czy ewentualnie jak skończę te wszystkie swoje sprawy, dobrze? To jak
skończę to wszystko.
Proszę państwa, w „7 dniach” ukazał się duży artykuł „Wały są zagrożone”. Ja w tej
chwili ze względu na swój wiek sprawy rozjeżdżania wałów jestem w stanie razem
z panem Gałką odpowiednie znaki postawić i ten problem rozwiązać, bo ja od 70 lat
na tym wale przebywam, kąpałem się tam, itd., także ten problem byśmy rozwiązali,
tylko by był największy problem, żebyśmy doszli do porozumienia z kolejarzami, bo tak
jak wiemy przejście pod mostem kolejowym to już 20 lat się ciągnie i kolejarze się nie
chcą dogadać, ale tu przypuszczam, że ten plac, który kiedyś kolejarze zajmowali,
troszeczkę do historii wrócę, po wale by te samochody tylko się poruszały na odcinku
10m, by wjeżdżały na ten parking czarną drogą. A proszę państwa przypomnę państwu
– czarna droga to się z tego wzięła, że w momencie jak powstała kolej warszawska
maszyna parowa tłoczyła wodę do Skalmierzyc. A że była maszyna parowa to był
węgiel i był żużel i ta droga jest wysypana tym żużlem. To jest taka historia. Teraz
druga sprawa. Teraz mam takie zapytanie – w tym artykule „Wały są zagrożone”
również poruszono wiele spraw związanych z ochroną przyrody, itd. i w tym
momencie, proszę państwa w ogóle nie zwrócono uwagi na ten zbiornik wodny, stawek
oraz wypust wody za tamą z drugiej strony. W tej chwili, teraz chcę się zapytać pani
Maciaszek czy ewentualnie ta firma, która się opiekuje parkiem, gdzie jest cmentarz
żołnierzy radzieckich, czy oprócz sprzątania i koszenia trawy i sprzątania liści wiosną
czy oni jeszcze mają jakiś zakres obowiązków, tak jak jest ten zakres zrobiony na
Parku Przyjaźni? Bo w tej chwili bardzo się ucieszyłem, z jednego stawu została ta
moczarka wyciągnięta na brzeg. Czy pani Maciaszek może mi odpowiedzieć, że oprócz
tych dwóch rzeczy ta firma jest zobowiązana coś więcej robić? Więc teraz w tej chwili,
pani naczelnik Maciaszek, panią informuję, że wpływ wody do tego stawku jest tak
minimalny, że odprowadzający wodę ten kanał po drugiej stronie parku jest suchy,
ażeby to można było zrobić w tym momencie, jeśliby odpowiednio została woda
puszczona, to byśmy się mogli obudzić rano i cały cmentarz radziecki byłby zalany, bo
dlaczego? Bo cała ta struga, nie zostały usunięte liście, które spadły jesienią i w tym
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momencie, jakby ten przepływ wody był duży to te liście by ruszyły się i zatkały wylot
wody do rzeki Prosny.
Również panie prezydencie się zwracam do pana prezydenta, w tej chwili już
przebywam na Wale Piastowskim, szykuję już cały obiekt do wypoczynku letniego
i w tej chwili bardzo często rodzice z dziećmi do mnie przychodzą i się zapytują kiedy
będzie uruchomiony skatepark? No więc w pewnym czasie się ukazała taka notatka, że
dwie organizacje, które zgłosiły ten Fundusz Obywatelski się połączyły i za
ok. 500 tys. ten skatepark ma być zrobiony do wakacji. W tej chwili skatepark został
w pewnym sensie zrujnowany, bo ta płyta do zjeżdżalni jedna została zlikwidowana
i tam już od miesiąca się nic nie robi.
I teraz, panie prezydencie, powracając do naszych tutaj rozważań, Wieloletni program
współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi, ja w tej chwili muszę się
zapytać czy samochód, który został, pieniądze na samochód – 120 tys. czy ja mogę
oczekiwać, że pan mi powie kiedy ja te pieniądze dostanę i kiedy będę mógł zrobić
przetarg, żeby ten samochód kupić? – zapytał radny, prosząc o odpowiedź.
Dlaczego ten samochód mi jest bardzo potrzebny? Po roku ruszył program FET. Unia
Europejska finansuje, także w tej chwili z tego programu FET w Banku Chleba jest
800 osób. Licząc 5 kg na miesiąc to wychodzi 4 t żywności, proszę państwa. Ja w tej
chwili mam samochód ok. ładowności 1 t, 2 razy w miesiącu cały czas jeżdżę do
Poznania po artykuły krajowe. Natomiast w tym momencie, jeśli miałbym przywieźć
tym samochodem te 4 t to jeszcze oprócz tego 4 razy bym musiał jechać do Poznania,
a jak się orientujemy do Poznania muszę wyjechać o godz. 8-mej rano i w tym czasie
jest utrudniona zbiórka żywności w Kaliszu. No w tej chwili, jak ja 2 razy w miesiącu
wyjeżdżam to ewentualnie jak samochód odjedzie no to znów muszę się przyznać, za
swoje pieniążki wynajmuję mniejszy samochód i ewentualnie resztę tej żywności
zwożę, no ale w tym momencie, jeśli ja bym 6 razy w miesiącu musiał, to
przypuszczam, że ta dieta radnego mogłaby mi nie wystarczyć. I jeszcze, panie
prezydencie, jest druga sprawa, że tym programem FET tylko 2 organizacje w Kaliszu
mogą być zatrudnione. Do tej pory Caritas się tym zajmował, jednak ze względu na to,
że są takie wielkie wymogi Unii Europejskiej, Caritas się wycofał, także został tylko
Polski Komitet Pomocy Społecznej i ten biedny Bank Chleba, który nie może się
doprosić o samochód.
Grzegorz Sapiński – to nie jest tak, że Bank Chleba jest taki biedny, ponieważ według
moich informacji miasto ponosi koszty na Bank Chleba w wysokości 110 tys. zł
rocznie. Tam są różne pozycje, jest m.in. etat asystenta prezesa, tak?, itd., więc ja bym
miał taką prośbę, żebyśmy rzetelnie o wszystkim rozmawiali. Samochód jest potrzebny,
mieszkańcy zagłosowali, wiemy jaka kwota będzie przeznaczona na to, jak wyjdzie
z przetargu taniej, no to będzie taniej, jak wyjdzie za tyle ile było stwierdzone, to
wiemy jak to jest w przetargu. Natomiast ja bym prosił, żebyśmy tak ze spokojem
podchodzili, bo jak czytam tam, że ktoś wypowiada się, że dzieci głodują, dlatego że
samochód nie jest kupiony, to naprawdę tak trochę jest, wydaje mi się, nie do końca
wszyscy tutaj mówmy całą prawdę, także ja się cieszę, pan pomaga wiele lat, chwała,
wszystko super, tylko naprawdę podchodźmy do tego ze spokojem, bo to nie jest tak, że
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ktoś sam z siebie pomaga i miasto nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. I ja ciągle
słyszałem, że a to się organizuje świetne akcje dla mieszkańców, gdzie też ciągle były
w tym zaangażowane środki miejskie, więc naprawdę my musimy trochę tą taką
zasłonę ściągnąć i pokazać wszystkim jak to wygląda, ze spokojem zastanowić się,
oczywiście kupić ten samochód, tylko żebyśmy nie wykorzystywali takich emocji
w rozmowie. Tylko o to mi chodzi, nic więcej.
Eskan Darwich – czy jest taka możliwość, aby dostać sprawozdanie prezydenta między
sesjami chociaż dzień wcześniej, żebyśmy się zapoznali z tym dokumentem i żebyśmy
mieli większy pogląd na sprawozdanie?
Stanisław Paraczyński – ja będę wstępnie, bo ja napiszę wniosek do Zarządu Dróg, ale
tu chciałem zgłosić, proszę państwa, taką propozycję, tj. w imieniu mieszańców
Zawodzia, mieszkańców naszej prawda dzielnicy, klientów piekarni. Proszę państwa
chodzi o to, żeby na ul. Bolesława Chrobrego poszerzyć burtę o 70cm i to, proszę
państwa, pozwoli, będzie taki bardziej komfort, bo w tej chwili nie ma tak jakichś
wielkich utrudnień, ale jeżeli ta droga, proszę państwa, się poszerzy o 70-80cm będzie
bardziej większy komfort, bo tam są i klienci piekarni i państwo pewnie czytaliście
artykuł, prawda, o tych problemach, tam są ci, którzy biorą udział w uroczystościach
kościelnych, pogrzeby i myślę, że to by było, panie dyrektorze Zarządu Dróg, na 20m
o te 70-80cm żeby tą burtę przesunąć. I my deklarujemy, że jako piekarnia poniesiemy
całkowicie koszt, proszę państwa, tych przeróbek. Poniesiemy cały koszt, proszę
państwa, chodzi tylko o to, żeby komuś to zlecić. To nie będzie dużo, bo mówię,
przesunąć tylko trochę tą burtę, ale to naprawdę wpłynie na, tak jak tu mówiłem,
i samochody, które przejeżdżają na Zawodzie, i klienci, i wszyscy, i nawet mieszkańcy
na tym skorzystają. Ja bym miał taką prośbę, ja tutaj na piśmie może zgłoszę do pana
dyrektora i tak jak mówiłem, pokryjemy w całości całe te prace.
Grzegorz Chwiałkowski ad vocem – panie prezydencie, odpowiadając dokładnie,
Bank Chleba w ciągu 20 lat zebrał żywności i rozdał za 30 mln zł. Również w tej
chwili na pewno część z tych pieniędzy wpłynęła na czynsze, bo proszę państwa jeszcze
taka historia – biedna rodzina nie ma dla dzieci na chleb czy na jabłko, to na pewno
kupi chleb i masło, a nie zapłaci czynszu, to jest jedna sprawa. W roku 2014 zebrałem
żywności bez 10 tys. za 1,8 mln zł i ewentualnie prosiłbym również, żeby to wziąć pod
uwagę. Jeśli tego samochodu nie będzie, to na pewno będę miał utrudnienia i tej
żywności zbiorę mniej.
Andrzej Plichta wtrącił, iż obecni usłyszeli z ust prezydenta, że samochód musi być
i wszyscy o tym wiedzą.
Jacek Konopka – pan przewodniczący powiedział – samochód musi być, ja zadam
krótkie pytanie – kiedy? W grudniu podjęta została uchwała budżetowa, w której
zagwarantowane są środki na ten cel, dzisiaj mamy 28 maja, chciałbym powtórzyć to
pytanie – kiedy?
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Grzegorz Sapiński – o terminach to powie pan wiceprezydent Kościelny, natomiast był
pan wiceprezydentem to pan wie, że jeśli jest uchwała budżetowa to mamy na to czas
do końca roku, ale rozumiemy potrzeby, więc będziemy to przyspieszać.
Jeżeli chodzi o odpowiedź dla pana radnego Eskana Darwicha, problem jest z tym,
żeby przekazywać wcześniej, ponieważ na bieżąco od sesji do sesji jest to
sprawozdanie, dlatego chociażby, nie wiem, wczoraj były 2 informacje, jedna
informacja sportowa, że KKS wygrał i awansował do finału, co się zdarzyło od bardzo
dawna, nie pamiętam, żeby była taka informacja, o ile w ogóle, natomiast jeszcze
bardziej mnie ucieszyła informacja, że otrzymaliśmy 2,5 mln na prace na ul. Łódzkiej,
więc mówię, robimy to na bieżąco. Jak zacznę wysyłać państwu cząstkowe, no to
potem będą zarzuty, a i tak możecie się państwo na sesji do tego ustosunkować, więc
tutaj też bym prosił o wyrozumiałość, że jednak będę przedstawiał to państwu na sesji.
A powiem szczerze, że często jest tak, że wieczorem jeszcze robimy korektę, mówię to
uczciwie tak, jak jest.
Piotr Kościelny – tradycyjnie kilka uwag. Może rozpocznę od końca, bo tak będzie
łatwiej z tym, co mamy w pamięci. Bardzo cenna inicjatywa pana radnego
Paraczyńskiego, tak?, jeśli chodzi o kwestię poszerzenia drogi i myślę, że tutaj
dyrektor Gałka w trybie pilnym tą sprawą się zajmie, tym bardziej w sytuacji, kiedy
zdeklarował pan kwestię partycypacji czy poniesienia kosztu tej przeróbki.
Jeśli chodzi o zapytania pana radnego Chwiałkowskiego i później ponowione przez
pana radnego Jacka Konopkę związane myślę, że najpierw z Bankiem Chleba
i z samochodem dla Banku Chleba – tak, jak powiedział prezydent Sapiński, nie ma
żadnej złośliwości w tym, tak?, że na tą chwilę nie ma jeszcze postępowania
przetargowego na zakup samochodu dla Banku Chleba, proszę mi wierzyć. Jedna
sprawa na początek, to nie Bank Chleba otrzyma pieniądze na zakup tego pojazdu,
tylko to miasto przeprowadzi postępowanie przetargowe i dokona zakupu. Dlaczego
zrobimy to dopiero na przełomie sierpnia i września, jeśli tutaj państwo pytaliście
o czasookres? Dlatego, że w tym okresie przekażemy już obecny, coraz bardziej
zniszczony samochód, bus Filharmonii Kaliskiej, tak?, i będziemy organizować
postępowanie przetargowe na zakup 2 pojazdów, po to być może nawet, żeby było to
rozwiązanie tańsze i dla miasta bardziej korzystne. Dlatego oceniam, że jeśli wszystko
pójdzie terminowo jak należy, to na przełomie września i października Bank Chleba
samochód otrzyma. Doceniamy słuszne działanie tej jednostki, zresztą jeden z naszych
radnych, pan przewodniczący Edward Prus przecież przez wiele, wiele lat, pewnie od
samego początku działalności także myślę, że sporo pomógł. On niespecjalnie zawsze
się tym chwali, ale pan, panie Grzegorzu, doskonale wie, jaką dużą pomoc w ciągu
tych wielu minionych lat Bank Chleba ze strony pana Prusa uzyskał.
Jeśli chodzi o kwestię skateparku, bo tutaj było takie pytanie pana radnego
Chwiałkowskiego, to to jest nieco kwestia związana z interpelacją złożoną przez pana
radnego Sławomira Chrzanowskiego, tak?, związaną z budżetem obywatelskim. To jest
właśnie przykład tego, dlaczego pewne działania związane z budżetem obywatelskim
trwają i niestety przeciągają się. Wszyscy mamy świadomość tego
i chyba mieliśmy od samego początku, że zasady Funduszu Obywatelskiego
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z poprzedniego roku budżetowego przynajmniej w części były nietrafione, natomiast
nie chodzi tutaj o kwestię, żebyśmy teraz wybierali sobie kamyki i mówili, że można
zrobić to było lepiej. Chodzi o to, żebyśmy także pewnych błędów nie powielali
i dlatego ten budżet obywatelski w 2015r. przeprowadzili lepiej. Skatepark jest takim
przykładem. Dlaczego? Dlatego, że jedno środowisko miało swój pomysł na
lokalizację, autor miał jeszcze inny pomysł na lokalizację, u mnie w gabinecie odbyły
się pewnie 2 albo 3 spotkania właśnie związane z tym, żeby te środowiska mogły
określoną lokalizację wybrać i dopiero potem, tak?, Wydział Inwestycji, już tak
w skrócie go nazwę, mógł przystąpić do dalszych prac i w tej chwili jesteśmy na etapie
wyłonienia wykonawcy projektu, tak?, i jak tylko będzie możliwe przystąpimy do
dalszych prac. Natomiast to jest jakby kwintesencja tego, co przynajmniej w kilku
projektach z budżetu obywatelskiego czy Funduszu Obywatelskiego, jak on się
nazywał w ubiegłym roku, nastąpiło. Osoby, wnioskodawcy niektórzy przestali być
zainteresowani tym, co składali, niektórzy wyjechali z miasta, niektórzy nie odbierają
telefonów, bo ktoś ich poprosił tylko, żeby złożyli ten projekt jeden czy drugi, tak?
Takie niestety rzeczy się dzieją, tak? Ja zakładam, zresztą jak prezydent Sapiński
powiedział, że zdecydowana większość tych projektów zostanie w 2015r. zrealizowana,
a w najgorszej wersji rozpoczęta. Jest oczywiście projekt, którego jako „Wspólny
Kalisz” sami byliśmy autorami, a zdobył bardzo dużo głosów, jak kaliski park linowy,
tak? Tam także kilka wskazanych lokalizacji i tam także kilka razy mówiliśmy państwu
na ten temat, odpowiadając, że bardzo poważnie zastanawiamy się nad miejscem
lokalizacji tego parku linowego, choćby dlatego, że ostatnia impreza na Szałe, na
terenie byłego ośrodka sportu pokazała, że rzeczywiście jest zapotrzebowanie, żeby
zrobić tam coś wspólnego, coś dobrego, a tam w planach gmina Opatówek miała także
stworzenie własnego parku linowego. Potwierdzam, nie ma, w mojej ocenie sensu,
wydawania pieniędzy publicznych na budowanie jednego parku linowego po jednej
stronie
zalewu,
a
drugiego
po
drugiej
stronie
zalewu,
tak?
I z takimi rzeczami niestety musimy się zmagać, tak?, nie szukając tu jakichkolwiek
przeciwności czy złośliwości, tak jak tutaj pan radny Grzegorz wskazywał, naprawdę.
Samochód będzie i proszę być spokojnym.
To teraz od początku, pani radna Małgorzata Zarzycka podziękowała za średnio
pozytywne rozpatrzenie wniosku o autobus w okresie trwania Święta Miasta. Pomysł
ze starszym autobusem, bodajże tym SAN-em, chyba tak on się nazywa, no na pewno
będzie wymagał poważnego rozpoznania, bo wolałbym, żebyśmy tego starego i dobrze
wykorzystywanego autobusu nie wykorzystywali wieczorami czy w nocy dla
transportu, tak?, ale na pewno KPT przygotuje taką informację, aby mieszkańcy mogli
z tego nieodpłatnego autobusu wykorzystać.
Pan radny Tadeusz Skarżyński wskazywał na parking za biblioteką pomiędzy Asnyka
a Legionów i ja potwierdzam, jest to jeden z terenów taki, który będziemy chcieli
w najbliższej przyszłości zagospodarować na parking, także tutaj jest to jak
najbardziej słuszna uwaga.
Pan radny Martin Zmuda pytał o cmentarz i stoiska, pytał, składał interpelację, jedną
chyba z 9 czy z 10, jak dobrze policzyłem, także ogromny szacunek za aktywność,
natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o kwestię cmentarza i stoisk kupców tam
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handlujących, to jest środowisko osób dość aktywne w ostatnich tygodniach,
odwiedzające i mnie i prezydenta Sapińskiego i pana przewodniczącego Andrzeja
Plichtę i pewnie sporą część radnych. Jest na to rozwiązanie, także prawnie możliwe,
aby rozdzielić możliwość wydzierżawienia pawilonów, tak?, pomiędzy tych, którzy
mają dotychczasowe umowy dzierżawy, tak?, i handlują dokładnie w tych miejscach,
gdzie powstaną pawilony, tak?, tworząc jednocześnie 2 nowe pawilony możliwe do
nabycia w trybie przetargu nieograniczonego, także po to, żebyśmy nie spotkali się
z takimi uwagami, że nie daliśmy możliwości nabycia osobom z zewnątrz, tymi,
którymi jeszcze nie handlują przy cmentarzu. Kilka innych spraw pana radnego
Zmudy na pewno warte jest rozpatrzenia, tym bardziej, że jak mniemam one wynikają
z bezpośrednich spotkań z mieszkańcami i uwag ze spotkań rad osiedlowych.
Pani radna Kamila Majewska, wyszła tak?, pytała o kwestię interwencji do zarządu
spółdzielni odnośnie no tego nieszczęśliwego problemu zarobaczenia, myślę, że
odpowiednią interwencję podejmiemy.
Pan radny Dariusz Witoń składał interpelację, zapytując o ujednolicenie sygnałów
dźwiękowych, ja pamiętam, że kilka tygodni temu była interpelacja, gdzie domagano
się wyciszenia tych sygnałów, bo za bardzo przeszkadzają, natomiast rzeczywiście jest
to sprawa, której warto się przyjrzeć, natomiast kwestia tych przysłowiowych 3 lamp
na osiedlu Kolonia Sulisławice jest sprawą taką, która występuje w naszym mieście
w ilości kilkudziesięciu, tak? Wszędzie jest 2, 3, 5 lamp, natomiast tam rzeczywiście
Kolonia Sulisławice należy do obszaru dość zaniedbanego. Choćby ostatnie spotkanie
rady osiedla wykazało, że osoby te własnymi siłami starają się o 10, 15, 20m chodnika
zbudować. Ja ze swojej strony obiecałem, że w momencie kiedy nowa rada osiedla się
już ukonstytuuje, to także dokończeniem tego chodnika i tymi symbolicznymi
3 lampami się zajmiemy. Pani sołtys już tutaj dzisiaj nie ma.
Pani radna Małgorzata Zarzycka wypatrzyła jeszcze, słusznie zresztą bardzo
stróżówkę, tak? Przy wjeździe na dworzec PKS jest to sprawa na pewno warta
rozpatrzenia i taka oficjalna informacja dla niej również trafi.
Pani radna Spychalska dopytuje o ciąg pieszo-rowerowy, inicjatywa jak najbardziej
słuszna, tym bardziej, że rzeczywiście wzdłuż tego terenu pomiędzy ul. Skłodowską
a ul. Biskupicką coraz więcej osób spaceruje i jeździ na rowerach. Jest to słuszna
uwaga.
Co do interpelacji radnego Sławka Chrzanowskiego i pytania związanego z budżetem
obywatelskim, to myślę, że pokrótce odpowiedziałem. Na pewno to chodzi o to,
żebyśmy i na teraz i za rok i za 2 lata wyciągnęli wnioski z tego dość kłopotliwego
pierwszego rozdania, że tak to nazwijmy.
Pan radny Mirosław Gabrysiak wnosił o przyjrzenie się kwestiom łamania barier
architektonicznych, tak?, jak rozumiem przy tej kładce na Hanki Sawickiej, m.in. Jest
to uwaga słuszna, natomiast proszę mi wierzyć, że co któreś pismo wpływające w tej
chwili do Urzędu Miasta to jest kwestia właśnie związana z łamaniem barier
architektonicznych czy z kwestią dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
czy też kwestią dostosowania podjazdów z wózkami. Pani naczelnik Durlej i pan
naczelnik, pan dyrektor, przepraszam, Krzysztof Gałka, sami doskonale wiedzą jak
często molestuję ich o te drobne sprawy i czasem nawet może za dużo. Natomiast są to
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rzeczy, które przez wiele, wiele lat nie były robione, pewnie dlatego, że starano się
robić tylko rzeczy duże, bo tak było pewnie politycznie lepiej.
Natomiast zagadnął tutaj jeszcze pan radny Mirosław Gabrysiak w kwestii placów
zabaw, mówiąc, że mamy tyle wspaniałych placów zabaw w mieście. Pewnie i mamy,
natomiast powinien pan, panie Mirosławie, dokładnie pamiętać, że w latach
13-14 kilka placów zabaw budowanych w ramach projektu „Radosna szkoła” tak
naprawdę w tej chwili pokazuje, że było to fiasko inwestycyjne. Jeden z tych placów
zabaw jest już całkowicie zamknięty, jeden będzie zamknięty za chwilę, a w zasadzie
na większości z nich występują usterki. Po prostu te roboty zostały spartaczone, tak?
W tej chwili tutaj pani naczelnik Durlej myślę z zespołem radców prawnych
zastanawiać się będzie co do konsekwencji takiego właśnie działania.
Pan radny Sławomir Chrzanowski jeszcze dopytywał o modernizację boisk przy Szkole
Podstawowej Nr 6 na Winiarach. Panie Sławomirze, to zadanie w tej chwili jest
realizowane czy będzie realizowane w najbliższym czasie. Rozstrzygnięty był, bodajże
wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, przetarg na to zadanie i za kwotę 295 zł, mogę się
pomylić o kilka groszy, realizowany będzie tam projekt, projekt, inwestycja, tak?,
z terminem realizacji do końca lipca 2015r. Powstanie boisko do siatkówki, 3-torowa
bieżnia, skocznia i boisko do koszykówki. 295 tys. zł, przepraszam jeśli się pomyliłem,
chciałbym, żeby były to kwoty o wiele niższe.
Pan radny Tadeusz Skarżyński podnosił zapytania w kwestie rozbudowy infrastruktury
przystankowej i przystanku przy ul. Częstochowskiej. Myślę, że tutaj odpowiem także
w imieniu prezydenta Artura Kijewskiego – na pewno ten temat w ramach weryfikacji
sieci przystankowych będzie uwzględniony.
Co do ograniczenia prędkości, progów zwalniających tutaj na ul. Konopnickiej, jeśli
będzie taka pozytywna informacja z rady osiedla, potwierdzenie, tak?, to na pewno
będzie to także rozpoznane pozytywnie.
To tak na szybko, tradycyjnie na koniec, natomiast na pewno wszystkie odpowiedzi
w formie pisemnej państwo, szanowni radni, uzyskacie.
Grzegorz Chwiałkowski – swego czasu ukazał się artykuł pana prezydenta
Kijewskiego, że rzeka Prosna zostanie zagospodarowana przez Klub „Morka”. No
więc w tej chwili nawet pani Pawliczak o tym nie wie, Klub „Morka” się wycofał,
także został tylko nad wodą Bank Chleba. I w tej chwili Bank Chleba dysponuje
40 miejscami na łodziach, 50 kapokami i zapraszam harcerzy, bez żadnych potrzeb,
mogę im przystań udostępnić i będę bardzo z tego zadowolony. Już od 1 czerwca
zapraszam wszystkich na przystań.
Artur Kijewski – przykro mi panie radny Chwiałkowski, ma pan złe informacje,
ponieważ 2 dni temu rozmawiałem z przedstawicielem tego stowarzyszenia
żeglarskiego, który ma to zagospodarować. Podtrzymana jest wola, omawialiśmy
szczegóły, także prosiłbym, jakby przekazywał pan informacje, żeby były dokładne. Co
do tego panowie na święto, na Festiwal Smaków uruchomią łodzie i będą tam te łodzie
pływać, przewozić mieszkańców, także naprawdę jeśli miałby pan jakieś takie uwagi
co do tego, to bym prosił najpierw porozmawiajmy sobie spokojnie, bo po co ma iść
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w eter coś co jest troszkę inaczej zinterpretowane, a prawda wygląda całkiem zgoła
inaczej, tak?
Przewodniczący stwierdził zatem, że wyjaśnienia są potrzebne, prosząc o zabranie
głosu naczelników Urzędu Miejskiego.
Głos zabrał Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich – interpelacja tu
podniesiona przez pana radnego Grzegorza Chwiałkowskiego, kwestia przejazdu
rowerzystów przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną, faktycznie
otrzymaliśmy kilka sygnałów, z których wynikałoby, że nie jest rejestrowana obecność
rowerzysty pojawiającego się na wlocie na skrzyżowanie. Dotyczy to przede wszystkim
tego projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym i to co mogę
państwu powiedzieć w tej chwili, to wygląda to tak – na wszystkich pasach, na
wszystkich wlotach na skrzyżowaniu umieszczone są po 3 pętle indukcyjne. Jest to
tzw. detekcja pojazdów i najbliżej usytuowana pętla, taka ukośna, usytuowana już
blisko linii zatrzymania, niemalże przed samym sygnalizatorem, jest to tzw. pętla
dedykowana dla rowerzystów, albo wręcz dla pojazdów jednośladowych. Ponieważ
mamy sygnały, że nie wszędzie te pojazdy są rejestrowane, został przekazany sygnał
i wykonawca został wezwany do no wprowadzenia rozwiązań, które mają doprowadzić
do rejestracji tych pojazdów. W tej chwili oczekujemy na takie działania i mam
nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany i te pojazdy jednośladowe, tak jak i inne
pojazdy samochodowe będą rejestrowane, przekazywane to będzie do sterownika i
oczywiście w odpowiedniej fazie ruchu taki pojazd czy rowerzysta otrzyma sygnał
zielonego światła.
Ewa Maciaszek – w sprawie cmentarza na Majkowie chcę państwu tylko przypomnieć,
że teren cmentarza na Majkowie jest współwłasnością miasta i parafii prawosławnej.
Na terenie cmentarza majkowskiego, oprócz miejsc, które podlegają grzebalnictwu
i należą do parafii prawosławnej, znajduje się część grobownictwa wojennego i część
cmentarza katolickiego. Firma, która obsługuje ten teren w swoim zakresie ma
wszystkie bieżące zadania, nie tylko koszenie, nie tylko grabienie. Wspomagana ta
firma jest również pracownikami Biura Cmentarza Komunalnego, którzy wykonują
również inne prace porządkowe. W tej chwili, z tego co pani kierownik Biura
Cmentarza przekazywała, w ramach jej zadań naprawiane jest ogrodzenie z tyłu tego
cmentarza, odbierane są również z cmentarza odpady, także ten zakres jest szeroki, on
się nie sprowadza tylko i wyłącznie do koszenia.
Katarzyna Wawrzyniak – odpowiadając na propozycję pana Krzysztofa Ścisłego
dotyczącą prezentacji filmu na sesji Rady Miejskiej, bardzo prosiłabym, żeby
przekazać ten film do Kancelarii Rady Miejskiej, celem zapoznania się z materiałem.
Na pewno po obejrzeniu filmu tutaj wspólnie z panem przewodniczącym podejmiemy
decyzję. Jeszcze pozostaje kwestia otwarta, jeżeli chodzi o prawa autorskie, na pewno
w najbliższej przyszłości zajmiemy się tematem.
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Eskan Darwich – panie prezydencie zapytałem o te zespoły do regulaminu budżetu
obywatelskiego. Albo nie usłyszałem, albo nie uzyskałem odpowiedzi, bardzo proszę,
kto konkretnie w tych zespołach zasiada i który radny konkretnie w tych zespołach
zasiada?
Grzegorz Sapiński – panie radny, nie chcę pomylić kogoś i przekazać jakąś informację
nieścisłą, także dostanie pan oczywiście odpowiedź na piśmie. Natomiast jest taka
sytuacja, że zespół do budżetu obywatelskiego jest w całości powołany, jak kogoś
przeoczę to z góry przepraszam, są 2 osoby z Wydziału Rozbudowy Miasta, pani Ania
i jeszcze jedna pani, jest pani Ewelina Dudek z Biura Budżetu i Analiz, jest Rada
Pożytku Publicznego, jest Młodzieżowa Rada Miasta, jest stowarzyszenie i jest, są
jeszcze przedstawiciele rad osiedli. Jeżeli chodzi o zespół ds. konsultacji z kolei, są
powołane 3 osoby i jest przedstawiona procedura, według której mogą się osoby
zgłaszać i zostanie ten skład uzupełniony i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Także
radnych jako takich stricte jeszcze tam nie ma, tak? Jest informacja o trybie, no i teraz
jest kwestia, że mogłem powołać na szybko, a mogłem wystąpić tak, jak to zawsze
wszędzie mówię, że jest możliwość uzupełnienia, tak?
Na stwierdzenie radnego Eskana Darwicha, że w ulotce jest czas dokonany, prezydent
odparł – no OK, czepiajmy się słówek, jeżeli nie chodzi o partycypację społeczną, tylko
o czepianie się słówek, poniosłem sromotną klęskę, najmocniej przepraszam, obiecuję
poprawę.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Głos zabrał Dariusz Witoń – na poprzedniej sesji, która odbyła się 30 kwietnia,
zwracałem się z apelem do radnych Platformy Obywatelskiej, aby ci zwrócili się do
swojego kolegi, byłego prezesa Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, aby
zwrócił nienależnie pobrane środki w wysokości ponad 7 tys. zł. W poniedziałek zaraz
po tej sesji, 4 maja były prezes Inkubatora zwrócił te środki na rachunek bankowy
Fundacji, w związku z tym chciałem podziękować radnemu Eskanowi Darwichowi,
który wówczas był jedyny obecny na sali, za zareagowanie i za załatwienie tej sprawy,
dzięki bardzo.
Andrzej Plichta – w tym punkcie chciałbym poinformować radnego Eskana Darwicha,
że odnośnie konsultacji społecznych i tego zespołu i tych trzech radnych, pismo od
pana prezydenta wpłynęło, bo pan prezydent się tłumaczył, ale tak naprawdę no
można powiedzieć, że 18 maja wpłynęło takie pismo, żeby wytypować trzech radnych
czy troje radnych do pracy, natomiast termin tego został zaproponowany na
9 czerwca, dlatego my jako kancelaria przygotowywaliśmy sesję i inne rzeczy,
natomiast w związku z tym, że trzech radnych, no to my z kancelarią zastanawialiśmy
się jak to zrobić i tak naprawdę chcieliśmy jutro zwrócić się i zrobimy to, zwrócimy się
do klubów radnych o wytypowanie. Natomiast sprawa wyszła dzisiaj, więc dlatego
pozwalam sobie w oświadczeniu o tym też państwa poinformować.
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Przewodniczący kontynuował – wysoka rado, 26 maja otrzymaliście państwo na półki
Apel Radnych Rady Miejskiej Kalisza o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz podjęcie prac legislacyjnych, które pozwolą na
wyeliminowanie z obrotu środków zastępczych tzw. „dopalaczy”. Wczoraj, tradycyjnie
już przed sesją zebrał się konwent i konwent upoważnił mnie, aby ze względu na rangę
problemu w Kaliszu, abym ten apel odczytał.

Apel Radnych Rady Miejskiej Kalisza
Kalisz, dnia 28 maja 2015r.
My, niżej podpisani Radni Rady Miejskiej Kalisza, zwracamy się z apelem
o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
podjęcie prac legislacyjnych, które pozwolą na wyeliminowanie z obrotu środków
zastępczych tzw. „dopalaczy”.
W okresie ostatnich kilku lat obserwujemy na terenie Kalisza skutki funkcjonowania
sklepów ze środkami zastępczymi tzw. „dopalaczami”. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców naszego Miasta zwiększyliśmy ilość patroli Straży
Miejskiej oraz Policji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonał w 2014r.
23 kontrole nakładając mandaty w wysokości 220.000 zł.
Wszystkie kaliskie służby i instytucje, które mają możliwości prawne pozwalające na
działania kontrolne i prewencyjne współpracują w ramach powołanego Zespołu,
którego celem jest wypracowanie wspólnych kierunków i procedur mających na celu
ograniczenie szkód i zagrożeń dla mieszkańców naszego Miasta związanych
z funkcjonowaniem sklepów sprzedających środki zastępcze tzw. „dopalacze”.
Jednak działania dotychczas podejmowane nie satysfakcjonują ani nas ani naszych
mieszkańców. Niedoskonałość obowiązujących przepisów prawnych nie daje
możliwości zdecydowanych działań pozwalających na wyeliminowanie zjawiska
sprzedaży środków zastępczych tzw. „dopalaczy”.
Skutki społeczne i ekonomiczne są przerażające. W następstwie używania
„dopalaczy” do kaliskiego szpitala trafiło w 2014r. 59 osób, a w roku bieżącym już
34 osoby. Osoby te często popadają w kolizję z prawem, tracą zdrowie oraz życie.
Nasz głos jest gorącym apelem o podjęcie wszelkich starań, żeby znowelizowana
ustawa jak najszybciej weszła w życie, ale też żeby jej zapisy dawały możliwość
ograniczenia szkód i zagrożeń związanych z używaniem i dystrybucją „środków
zastępczych”.

Apel skierowany jest do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premier
Rządu RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu.
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Przewodniczący poinformował radnych, że apel znajdował się będzie na biurku, gdzie
będzie go można podpisać, a jeśli ktoś jest nieobecny będzie mógł się podpisać
w kancelarii w Villi Calisia.
Głos zabrał radny Grzegorz Chwiałkowski, podkreślając, że pierwszy problem jest
taki, iż na każdą żywność sanepid nadaje certyfikat. Każdy produkt powinien mieć
wydany certyfikat i miasto nie powinno go badać. Właściciel sklepu powinien
przedstawić, że produkt jest dobry do użytku.
Głos zabrała również Karolina Pawliczak, wiceprezydent Miasta Kalisza – od kilku
miesięcy działa zespół, społeczny zespół składający się z przedstawicieli różnego
rodzaju służb zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem kaliszan, dbający
o to bezpieczeństwo, Straż Miejska, Policja, Sanepid, przedstawiciele inspekcji
handlowej, szpitala i wiele innych jednostek jest włączonych w pracę tego zespołu.
W zespole pracuje również 2 radnych, bardzo za to dziękuję, pan radny Krzysztof
Ścisły i pan Eskan Darwich, oczywiście formuła zespołu jest otwarta, także jeżeli ktoś
ma ochotę i chce przyczynić się do tej pracy, to serdecznie zapraszam. Natomiast już
wiemy, bo celem zespołu jest koordynacja, nadzorowanie, wymiana wzajemnych
i doświadczeń i informacji pomiędzy tymi służbami, ale już wiemy, że te nasze prace są
niewystarczające. Potrzebna jest nowelizacja ustawy, potrzebne są siły wyższe, że tak
powiem, dlatego bardzo proszę państwa radnych o to, ażeby się pod tym apelem
podpisać. Mam nadzieję, że będzie to jeden z głosów kaliskiego samorządu, głośnych
głosów samorządu kaliskiego, jeden z wielu, które już z samorządów w naszym kraju
zostały wysłane i bardzo o to apeluję do państwa.
To jedna sprawa, a druga rzecz, również ważna, z zakresu profilaktyki, 1 czerwca tutaj
na kaliskim rynku odbędzie się taka szeroka ogólnopolska akcja organizowana przez
Komendę Główną Policji wespół z Urzędem Miejskim „Profilaktyka a Ty”.
O godz. 14-tej się tutaj spotykamy, bardzo serdecznie oczywiście wszystkich państwa
zapraszam, a o 14:15 na Sali Recepcyjnej jest spotkanie z młodzieżą, spotkanie
z pedagogami, również w tym właśnie temacie.
Eskan Darwich – faktycznie jestem w tym zespole i tutaj muszę pochwalić działania
pani prezydent, pani Karoliny Pawliczak, bo te służby nareszcie zaczęły ze sobą
współpracować, przekazywać sobie wzajemnie informacje i to powoli przynosi
pozytywne skutki dla mieszkańców naszego miasta.
Przewodniczący podziękował radnemu za zaangażowanie, informując, że apel przyjęty
został przez aklamację.
XI. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie
X sesji, zapraszając wszystkich bardzo serdecznie na sesję XI, w dniu
12 czerwca tego roku. Będzie to posiedzenie uroczyste z okazji Święta Miasta Kalisza
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oraz jubileuszu 25-lecia samorządności. Przewodniczący zaprosił także obecnych na
sobotni „Marsz dla Życia i Rodziny” z Zawodzia do centrum, do Św. Józefa oraz
niedzielną mszę w Bazylice za pomyślność miasta.
Następna, XII sesja absolutoryjna, odbędzie się 25 czerwca 2015 roku o godz. 9:00.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

Protokołowała:
28.05.2015r. E. Pastuszak
* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.
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