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P r o t o k ó ł Nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 12 grudnia 2014r.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2015-2029.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji pani MAGDALENA
SPYCHALSKA witając serdecznie członków komisji oraz przybyłych gości.
Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o:
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok (pkt 5a),
pismo Starosty Kaliskiego – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego
nr BO.5510.4.2014r. z dnia 5.12.2014r. z prośbą o delegowanie dwóch
radnych do komisji (pkt 5b).
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Ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej przedstawił pan
Aleksander Quoos naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych, informując, że co roku realizowana jest kwalifikacja wojskowa, której
celem jest ustalenie kategorii zdrowia przez Powiatową Komisję Lekarską, na
potrzeby której niezbędni są eksperci. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej to wojewoda zawiera umowy z podmiotami
świadczącymi medyczne usługi eksperckie, jednak jest to fizycznie skomplikowane,
ponieważ w województwie działa ok. 30 komisji, stąd wojewoda upoważnia
poszczególnych starostów do zawarcia umowy w jego imieniu. Celem uchwały jest
wyrażenie zgody przez Radę Miejską Kalisza na zawarcie porozumienia z wojewodą,
pieniądze na ten cel są przekazane i znajdują się w budżecie (kwota 5 tys. zł).
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (13 głosów za –
13 obecnych).
Ad. 4.
Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
rozpoczęła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, informując, że projekt
budżetu został opracowany przez dotychczasowego Prezydenta Miasta Kalisza pana
Janusza Pęcherza wraz z całym zespołem. Projekt przekazany został radnym
poprzedniej kadencji, zgodnie z ustawą o finansach publicznych – 17 listopada 2014r.,
ponadto projekt przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 1 grudnia 2014r.
budżet otrzymały osoby, które weszły do Rady Miejskiej Kalisza jako nowi radni.
W Kaliszu zawsze miała miejsce taka procedura, że projekt budżetu, który był
przedstawiany, zatwierdzony był w m-cu grudniu, aby mógł obowiązywać od
kolejnego roku budżetowego. Gdyby budżet nie został uchwalony w grudniu,
musiałoby funkcjonować prowizorium budżetowe, w związku z czym zaistniałoby
dość dużo problemów.
Dodać należy, że przedłożony projekt budżetu został przygotowany na miarę
możliwości finansowych, obejmując zadania zgłaszane przez naczelników bądź
kierowników jednostek.
Kwota dochodów budżetowych to 452.651.452,94 zł, natomiast wydatków to
469.116.686,80 zł, zatem jest to budżet z deficytem budżetowym, który określony
został w § 3 i stanowi kwotę 16.465.233,86 zł.
W ciągu roku ma miejsce wiele zmian w budżecie, ponieważ Sejm uchwala budżet
państwa, który ustala ostateczne subwencje, wysokość dochodów z tytułu PIT-u,
CIT-u oraz szereg dotacji, które wojewoda przydzielał będzie miastu w ciągu
kolejnego roku. W budżecie państwa, w budżecie wojewody tworzone są również
pewne rezerwy i poprzez pisma kierowane przez miasto w sprawie konkretnych
rezerw, zwiększany jest budżet.
W budżecie na rok 2014 kwota dochodów stanowiła kwotę 453 mln zł, jest to zatem
niewielka różnica, natomiast jeśli chodzi o wydatki to w budżecie 2014r. była to kwota
472 mln zł – różnica jest również niewielka. Dochody na początku 2014 roku
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stanowiły kwotę 453 mln zł, natomiast na koniec roku będzie to kwota 464 mln zł,
natomiast wydatki wynosiły 472 mln zł, natomiast na koniec roku będzie to kwota
497 mln zł, widać zatem, że budżet w ciągu roku wzrasta, natomiast w niektórych
pozycjach może zmaleć.
Pan Mirosław Ścisły komendant Miejski Policji w Kaliszu podkreślił, że jeśli
chodzi o realizację budżetu w 2014r., zasadniczym wsparciem dla komendy są
pieniądze przeznaczane na dodatkowe, płatne patrole. Ten wymiar w roku 2014,
w porównaniu do lat poprzednich, był troszkę mniejszy (324 tys. zł). Kwota ta została
wykorzystana w całości do m-ca listopada, kiedy zamknięto rozliczenie z miastem.
W ślad za tym sporządzone zostało sprawozdanie, przedstawione zostały efekty
działania patroli w mieście. Dodać należy, że tylko i wyłącznie policjanci komendy
miejskiej mogą uczestniczyć w realizacji omawianych patroli.
Kolejnym przedsięwzięciem wspieranym przez miasto jest dofinansowanie
funkcjonowania PDOZ-u, pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz „izby
wytrzeźwień”, po likwidacji której policja przejęła zadania i realizuje przyjęcia osób
nietrzeźwych. Na ten cel policja otrzymuje wsparcie z miasta, ponieważ w pewnej
części jest tam zabezpieczona opieka medyczna. Kwota przekazywana na ten cel to
375 tys. zł, jest ona od lat utrzymywana, jednak policja prosiła tu o dodatkowe
wsparcie, ponieważ ma do czynienia z różnymi skażeniami w pomieszczeniach,
m.in. chodzi także o kwestię odpadów medycznych. Na te cele policja prosiła
o dodatkowe 15 tys. zł, natomiast na ten rok zaplanowano w budżecie 10 tys. zł.
Zasadnicza część środków przekazywana jest na funkcjonowanie lekarzy, którzy
swoje usługi realizują od godz. 16:00 do 7:00 dnia następnego, w ciągu dnia policja
korzysta z pomocy pogotowia ratunkowego i szpitala. W weekendy służba lekarska
pełniona jest całodobowo od godz. 16:00 w piątek do godz. 7:00 w poniedziałek.
Środki przeznaczane na „izbę wytrzeźwień” również wykorzystywane są praktycznie
w 100%. Czasami zdarzały się pewne oszczędności z uwagi na fakt, że lekarze nie
pojawiali się w swoich dyżurach – był to pewien problem, ale pan komendant
zareagował i w tej chwili takiego problemu nie ma.
Kolejnym wsparciem działań policji jest szeroko pojęta profilaktyka, ponieważ policja
dociera do różnych środowisk, przeciwdziała skali przestępczości w pewnym
wymiarze, jednak, aby dotrzeć do określonych grup społecznych, potrzebne są
pieniądze. Takiego wsparcia miasto udziela, na profilaktykę rocznie przeznacza się
ok. 10 tys. zł. Na takie środki złożony został wniosek na 2015r., jednak z wiedzy pana
komendanta wynika, że kwota ta została troszkę zmniejszona (do 4 tys. zł).
Kolejnym elementem, na który przekazywane są środki z miasta, są nagrody dla
wyróżniających się policjantów dzielnicowych (6 tys. zł) i patrolowych (również
6 tys. zł). Corocznie nagrody te wręczane są przez Prezydenta Miasta Kalisza podczas
Święta Policji.
Ponadto wsparciem jest także montaż finansowy między samorządami oraz Komendą
Główną Policji na zakup samochodów służbowych. W tym roku udało się zrealizować
zakup 2 pojazdów, na terenie gmin – 4, natomiast 1 pojazd pochodził będzie
z Komendy Wojewódzkiej. W przyszłym roku pan komendant poprosił o wsparcie na
kolejne 2 pojazdy, jednak nie zostały one uwzględnione w projekcie budżetu.
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Pan komendant przede wszystkim prosi o uwzględnienie dodatkowych środków na
odkażanie PDOZ-u oraz remont komendy. Jak wszystkim wiadomo komenda przy
ul. Jasnej została odnowiona, wyremontowana, jednak było to z zewnątrz i nie
starczyło środków na wykonanie w pełni remontów służbowych pomieszczeń. Została
wyremontowana dyżurka, PDOZ, ponieważ musiały tam być odpowiednie standardy,
aby można było przenieść izbę wytrzeźwień, ponadto wyremontowano ciągi
komunikacyjne i sanitariaty, przy wsparciu Komendy Głównej wykonano zewnętrzną
elewację wraz z wymianą okien i grzejników. Pozostały pomieszczenia pracy
policjantów i na ten wnioskuje się o wsparcie komendy. Środki nie byłyby
przeznaczone na robociznę, ponieważ w porozumieniu z Zakładem Karnym może się
to odbyć pracą osób osadzonych, wówczas pieniądze przeznaczone byłyby tylko
i wyłącznie na materiały, dzięki czemu można byłoby wyremontować więcej
pomieszczeń.
Pozostaje jeszcze kwestia obiektów przy ul. Kordeckiego – istnieje tu pewna
koncepcja, która przekazana została Komendzie Wojewódzkiej oraz Komendzie
Głównej Policji, a polega na przekazaniu obiektu Polikliniki, wygaśnięcia trwałego
zarządu oraz zburzeniu budynku komisariatu i wybudowaniu nowej komendy. Zadanie
oszacowano na kwotę ok. 40 mln zł, jeśli w 2015r. zadanie zyska pozytywną opinię
i zacznie się jego realizacja, pan komendant liczy również na wsparcie ze strony
miasta.
Pan Stanisław Paraczyński stwierdził, że w poprzedniej kadencji również miały
miejsce różnego rodzaju problemy przy ul. Kordeckiego, ale władze miasta były
zgodne co do przekazania kwoty 80 tys. zł na remont dachu.
Na pytanie pana Romana Piotrowskiego o kwotę przeznaczaną na odpady
medyczne, pan komendant wyjaśnił, że nie jest w stanie jej podać, gdyż jest to
połączone z kosztami innych środków i detergentów.
Pan Roman Piotrowski poddał pod wątpliwość fakt czy policja w ogóle może
podpisać umowę na odbiór odpadów medycznych, zdaniem radnego nie może,
ponieważ nie może ich produkować.
Pan komendant wyjaśnił, że w policyjnych pomieszczeniach przebywają osoby,
które mogą wymagać pomocy lekarskiej, a zastrzyk czy opatrunek to odpad
medyczny.
Pan Roman Piotrowski stwierdził, że obowiązek zagospodarowania odpadów
medycznych ma ten, kto je wyprodukował.
Pan Mirosław Ścisły wyjaśnił, że w PDOZ-ie funkcjonuje lekarz, natomiast
porozumienie podpisuje Komendant Wojewódzki Policji, więc na pewno zostało to
wzięte pod uwagę, ponieważ tak czy inaczej odpady są w komendzie wytwarzane.
Pan Piotr Lisowski zapytał czy środki przeznaczane na opiekę lekarską osób
nietrzeźwych generowane są z pieniędzy pochodzących z wydawanych koncesji na
sprzedaż napojów alkoholowych?
Pani skarbnik wyjaśniła, że środki pochodzą z innych dochodów, ponieważ
pieniądze z zezwoleń są pieniędzmi znakowanymi, podobnie jak przychody z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadania, o których mówił pan komendant,
nie są zadaniami miasta, ale miasto chce je realizować w celu poprawy bezpieczeństwa
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dla mieszkańców. W budżecie 2015r. przeznaczono 791 tys. zł na konkretne zadania,
o których wspomniał pan komendant. Środki pochodzące z koncesji są natomiast
objęte programem przeciwdziałania alkoholizmowi, który przyjmowany jest uchwałą
Rady Miejskiej Kalisza, ale pewne przepisy wskazują, które zadania mogą być ujęte
w programie, a których nie ma.
Pan Aleksander Quoos naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych dodał, że samorząd terytorialny ma prawo z dochodów własnych
finansować zadania policji. Likwidując ośrodek przeciwdziałania alkoholizmowi, czyli
izbę wytrzeźwień, Rada Miejska Kalisza w 3-letniej uchwale intencyjnej
zadeklarowała finansowe wsparcie funkcjonowania pomocy lekarskiej, zabezpieczenia
osób nietrzeźwych.
Na pytanie pana Tomasza Grochowskiego o wysokość kwoty adaptacji
pomieszczeń wspomnianą „metodą gospodarską”, pan komendant wyjaśnił, że nie
szacował kosztów, natomiast po rozmowie z dyrektorem Zakładu Karnego uzyskał
informację o istniejących możliwościach. Chodzi tu niemalże o cały budynek przy
ul. Jasnej, ponieważ własnymi siłami wyremontowano jedynie kilka pomieszczeń.
Pan Tadeusz Skarżyński zapytał czy planowana ewakuacja Zakładu Karnego
nie będzie miała wpływu na realizację zadania?
Pan komendant potwierdził, że może się tak stać, że osadzonych nie będzie
w Kaliszu, jest to kwestia terminu rozpoczęcia remontów w Zakładzie Karnym, które
prawdopodobnie mają się zacząć w roku 2015.
Pan Dariusz Witoń podkreślił, że jego pytanie wiąże się również z Komisją
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza – wiele razy
mieszkańcy zwracali uwagę na fakt, że w ciągu dnia osoby, które powinny trafić na
izbę wytrzeźwień trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy i w tym momencie stoją
w tej samej kolejce co ludzie trzeźwi, potrzebujący pomocy. Często dochodzi tam do
różnych, nieprzyjemnych sytuacji i incydentów. Czy istniałaby zatem taka możliwość,
aby całodobowo nietrzeźwe osoby trafiały do policji? Radny zapytał także o liczbę
osób, o których mowa – jaka jest to wielkość?
Pan komendant wyjaśnił, że ustawa nakłada obowiązek zbadania każdej osoby
nietrzeźwej. Te osoby nie przebywają na SOR-ze, są tam jedynie badane, ponieważ
lekarz musi zatwierdzić czy dana osoba może przebywać w PDOZ-ie. Radny mówi
natomiast o rozszerzeniu usług medycznych w policji, co oczywiście wiąże się
z kosztami. Osoby nietrzeźwe są zabezpieczane przez policję całą dobę, więc
docelowe miejsce to PDOZ, natomiast chodzi o kwestię badania, jeśli jest to po
godz. 16-tej to policja nie jedzie do szpitala, ale jeśli jest to godz. 14-ta to badanie
należy przeprowadzić, dlatego policja jedzie do szpitala. Jeżeli lekarz byłby na
komendzie całą dobę to badania realizowane byłyby na policji, więc jeśli zapadnie
taka decyzja to nie będzie z tym żadnego problemu.
Pan Dariusz Witoń stwierdził, że przede wszystkim należałoby poznać koszt
całodobowej opieki medycznej. Być może warto to rozważyć, aby nie było tego
zetknięcia na SOR-ze, ponieważ czasami nietrzeźwy jest agresywny i awanturuje się,
a z boku są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Być może trzeba byłoby to rozdzielić
i kiedy znany byłby koszt, należałoby podjąć odpowiednie decyzje.
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Pan Mirosław Ścisły wyjaśnił, że jeśli chodzi o policję nie będzie z tym
najmniejszego problemu, ponieważ wszystkie nietrzeźwe osoby trafiają na ul. Jasną,
pozostaje natomiast kwestia zabezpieczenia medycznego. Jeżeli zaś chodzi o rząd
wielkości to miesięcznie ok. 200-300 osób jest osadzanych (łącznie z procesem).
Na pytanie pana Tadeusza Skarżyńskiego jak wyglądałoby to kwotowo, pan
komendant wyjaśnił, że kwota 375 tys. zł to generalnie dotychczasowe koszty
funkcjonowania lekarza i suma ta wzrosłaby o ok. 1/3.
Pan Sławomir Chrzanowski podkreślił, że poruszono tu jedną kwestię, która już
wcześniej została wyjaśniona jako niemożliwa do zrealizowania, że taki pomysł nie do
końca by się przyjął, ponieważ bywają przypadki, które wymagają dłuższego pobytu
w szpitalu.
Pan komendant wyjaśnił, że taka sama sytuacja ma miejsce, kiedy osadzony
przebywa w pomieszczeniach policji i jego stan zdrowia zaczyna się pogarszać. Taka
osoba również jest kierowana do szpitala, jest to naturalna rzecz, przyjeżdża karetka
i zabiera daną osobę. Odmienną kwestią jest kwestia odpadów i wypełnienie
obowiązku ustawowego.
Na pytanie pana Adama Koszady czy kwota przeznaczona na płatne patrole
utrzymana jest na poziomie roku 2014, pan komendant wyjaśnił, że jest ona wyższa,
natomiast pan Aleksander Quoos dodał, że projekt budżetu zakładał wydatki na
poziomie roku bieżącego (całość w kwocie 715 tys. zł), jednak potem pan Janusz
Pęcherz prezydent Miasta Kalisza podjął decyzję, aby kwotę tę zwiększyć do
400 tys. zł.
Na pytanie pana Adama Koszady o okres realizacji patroli, pan komendant
wyjaśnił, że patrole realizowane są od lutego do listopada, ze względu na niezbędne
rozliczenia budżetowe. W grudniu nie można już realizować patroli, ponieważ
rozliczenie jest wówczas zamknięte.
Na pytanie pana Adama Koszady czy są to patrole łączone ze Strażą Miejską
Kalisza, pan komendant wyjaśnił, że są to tylko i wyłącznie patrole policyjne.
Pan Adam Koszada zapytał zatem jak patrole te się odbywają, czy są to
policjanci umundurowani czy nie?
Pan komendant wyjaśnił, że jest to normalna służba, taka, jaką policjanci pełnią
zawsze, podzielona na pewne obszary. Policjanci mają możliwości pełnienia służby
prewencyjnej, patrolowej, ruchu drogowego, służby operacyjnej. Porozumienie
zmodyfikowane zostało 2 lata temu, gdyż na początku chodziło tylko i wyłącznie
o patrole prewencyjne, natomiast potrzeby miasta i zaistniałe sytuacje, które
w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijają, kształtują również konieczność wysyłania
patroli nieumundurowanych, nieoznakowanych. Jest to taktyka działania policji. Jeśli
policja wie, że patrol umundurowany gdzieś nie dotrze, nie pojawi się albo nie będzie
skuteczny, wówczas wchodzi w patrole niemundurowe, obserwacyjne, aby jeszcze
skuteczniej opanowywać zagrożenia pojawiające się w mieście.
Pan Adam Koszada stwierdził, że wielokrotnie rozmawiał na ten temat
z mieszkańcami, że pieszych patroli jest jak na lekarstwo. Pewnych działań nie widać
i ludzie o tym mówią.
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Pan komendant wyjaśnił, że ma tego świadomość, ale chciałby przekazać
własne odczucia – w ubiegłym tygodniu prywatnym samochodem dokonał objazdu
całego miasta przez 4 godziny w nocy i spotkał 1 patrol, więc zastanawiał się gdzie
jest pozostałe 15, ponieważ generalnie na weekend wystawia się ok. 20 patroli
nocnych, jest to naprawdę dużo, m.in. dzięki wsparciu miasta patrole mogą być
realizowane w takim wymiarze. Pan komendant był zatem zdziwiony zaistniałą
sytuacją, ale kiedy po weekendzie przyszedł do pracy okazało się, że nie było żadnego
przestępstwa, żadnego zdarzenia kryminalnego, więc nie pytał gdzie były patrole,
uznał, że były w tym miejscu, w którym powinny być. Jest to zatem odpowiedź na
twierdzenie, że czasami tych patroli nie widać.
Pan Wieńczysław Prokop komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu podkreślił, że w odróżnieniu od policji budżet straży jest składnikiem
budżetu miasta i oscyluje wokół kwoty 8,8 mln zł. Jeśli chodzi o wnioski, jakie
kierowano do miasta, to w ubiegłym roku złożono 3 wnioski, natomiast 2 z nich
dotyczyły zakupu samochodów (samochodu ciężkiego oraz operacyjnorozpoznawczego). Trzeci wniosek dotyczył środków przeznaczanych na remont
obiektu jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 przy ul. Częstochowskiej. Nadmienić tu
należy, że jest to obiekt będący własnością miasta, który straż ma w użytkowaniu.
Z wymienionych wniosków pozytywnie rozpatrzony został wniosek o fundusze na
remont obiektu przy ul. Częstochowskiej. Z pieniędzy, które jednostka otrzymuje
z budżetu miasta, jest to kwota 50 tys. zł, za którą zakupione zostaną materiały,
natomiast koszty robocizny leżą po stronie komendy. W roku 2014 materiały te
uzupełnione zostały dodatkowo kwotą 20 tys. zł z budżetu KMPSP.
Do budżetu na 2015r. zostały złożone również 3 wnioski. Wnioski z ubiegłego roku są
powtarzane, jednak zakup samochodów nie znalazł się w budżecie, a jedynie zadanie
dotyczące kontynuacji remontu obiektu na ul. Częstochowskiej. Pan komendant
zapewnia, że zostaną one spożytkowane jak w bieżącym roku z przeznaczeniem na
zakup materiałów i remont będzie kontynuowany. Pozostałe 2 wnioski na zakup
samochodów nie znalazły odzwierciedlenia w budżecie, lecz szukając możliwości
zakupu samochodu, złożono wniosek do funduszy unijnych i straż realizuje projekt na
zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z systemem piany sprężonej, który pozwala
minimalizować straty pośrednie, ponieważ pożar gasi się wodą doprowadzoną do
stanu piany, do gaszenia używa się mało wody i efekt jest taki, że nie zalewa się
mieszkań poniżej. Od kilku lat kładzie się wielki nacisk na ten sposób działania,
dlatego sposób gaszenia doprowadzono już do bardzo przyzwoitego poziomu,
natomiast jest to pewna bariera technologiczna i pan komendant ma nadzieję, że dzięki
zakupowi uda się wprowadzić działania na wyższy poziom. Wniosek na zakup
samochodu ciężkiego opiewał na kwotę 400 tys. zł, natomiast do wniosku należało
również dołączyć deklarację Prezydenta Miasta Kalisza o podjęciu działań w kierunku
pozyskania pieniędzy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku udział miasta
wynosiłby 220 tys. zł. Wniosek przeszedł już formalne rozpatrzenie i jest po
pozytywnym rozpatrzeniu merytorycznym, dlatego pan komendant ma nadzieję, że
zostanie on w całości pozytywnie rozpatrzony i dojdzie do tego zakupu, ponieważ
proporcja wkładu własnego jest na przyzwoitym poziomie. Gdyby udało się
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zrealizować zakup samochodu, z wymagających rzeczy pozostałby jedynie zakup
samochodu operacyjno-rozpoznawczego, gdyż obecny jest mocno wyeksploatowany,
ma ok. 20 lat. Jest to co prawda samochód sprawny i wszystko w nim funkcjonuje,
niemniej jednak stopień jego wyeksploatowania jest dość znaczny.
Pan Stanisław Paraczyński stwierdził, że zna trochę ten temat, ponieważ jego
brat jest strażakiem ochotnikiem i chciałby powiedzieć o bardzo dobrej współpracy
pomiędzy strażą zawodową i strażami ochotniczymi Piwonice, Dobrzec czy
Sulisławice. Być może straże ochotnicze nie wyjeżdżają zbyt często do pożarów, ale
biorą udział w różnego rodzaju akcjach, które są organizowane na terenie miasta
Kalisza i jest ich bardzo dużo.
Na pytanie pana Tomasza Grochowskiego jaka jest najczęstsza przyczyna
pożarów w mieszkaniach, czy jest to instalacja elektryczna czy częściej jakiś
niedopałek, pan komendant wyjaśnił, że w tym gronie trzeba powiedzieć wprost, że
bardzo często są to zjawiska socjologiczne. Niestety faktem jest, że najwięcej zagrożeń
jest tam, gdzie jest stara substancja mieszkaniowa i zasoby właścicieli nie są
najwyższe. Na osiedlach domów jednorodzinnych, gdzie dbałość o własne domy
wydaje się być większa, do zdarzeń dochodzi bardzo rzadko. Problem dotyczy przede
wszystkim wiekowych obiektów, tam, gdzie dbałość mieszkańców o same
pomieszczenia jest mniejsza niż gdzie indziej.
Pan Dariusz Hybś komendant Straży Miejskiej Kalisza podkreślił, że plan
wydatków budżetu jednostki na 2015r. wynosi 3.210.588 zł, z czego ponad
2,8 mln zł przeznacza się na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od
nich naliczanymi, nagrodami jubileuszowymi, itp. Pozostałą część można
zakwalifikować do wydatków bieżących.
Nowością w roku 2015 będzie brak planu przychodów, gdyż zakończyła się umowa
związana z wynajmem pomieszczeń dla Inspekcji Transportu Drogowego, która
przenosi się do nowej siedziby obok Urzędu Miar. Ponadto wcześniej przychodem
straży były mandaty i grzywny, natomiast obecnie są to przychody miasta, a straż jest
jedynie narzędziem ich wystawiania.
Wydatki straży to wydatki bieżące, statutowe. Straż Miejska Kalisza jest samodzielną
jednostką, która dokonuje swoich rozliczeń, począwszy od opłaty podatku, opłat za
zużycie energii elektrycznej (wraz z energią pochodzącą z funkcjonowania
monitoringu miejskiego), wody, ścieków.
Jeśli chodzi o monitoring to w budżecie zaplanowano kwotę 80 tys. zł, jednak pan
komendant ma propozycję, aby nie dokładać nowych kamer, lecz nastawić się bardziej
na modernizację już istniejących, ponieważ na dzień dzisiejszy klika kamer uległo
awarii. W obecnym roku miały miejsce np. awarie spowodowane wyładowaniami
atmosferycznymi podczas burzy, za co otrzymano odszkodowanie w wysokości
ok. 70 tys. zł.
Ponadto do kosztów straży zaliczyć można zakup umundurowania, podczas ostatniego
zakupu kurtek okazało się, że są one uszyte z wadliwego materiału, jest to jednak
korzystne dla straży, ponieważ wadliwe kurtki można naprawić a dodatkowo
jednostka otrzyma właściwe ubiory.
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Kolejnym elementem są radiowozy, których w jednostce jest 5. Są one napędzane
różnymi olejami. Przez okres 4 lat praktycznie wymieniono wszystkie stare
radiowozy, najstarszy samochód ma 3 lata i jest z nim coraz więcej problemów,
niestety jednostka zobowiązana jest przy zakupie sugerować się ceną, co nie jest do
końca dobre. Zakupiono najtańszy samochód, który napędzany jest olejem, jednak
deasel nie sprawdza się na patrolach, ponieważ funkcjonariusze jeżdżą krótkie odcinki
i samochód się nie rozgrzewa, natomiast jest to najważniejszy radiowóz, na którym
zamontowana jest kamera mobilna. Co roku straż stara się cyklicznie kupować
pojazdy, na które składają się całoroczne oszczędności, do których miasto dokłada
określoną kwotę pieniędzy. W 2014r. praktycznie cała kwota pochodziła
z oszczędności jednostki. Po pewnym czasie pan komendant zastanowi się czy pojazd
oznakować czy samochód będzie funkcjonował jako pojazd nieoznakowany. Straż
może wykorzystywać w swej służbie samochody nieoznakowane, aczkolwiek strażnik
przy wykonywaniu czynności zawsze musi być umundurowany.
Kolejną rzeczą są inne działania, oprócz zadań prewencyjnych i porządkowych, straż
działa profilaktycznie w obszarze bezpieczeństwa dzieci, dokonywane są tu wydatki
związane z zakupem nagród, pucharów, odblasków, miniaturek maskotek czy
książeczek rysowanych przez jedną ze strażniczek, itp.
Pan Sławomir Chrzanowski odniósł się do kwestii zakupu pojazdu, gdzie
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia można po prostu wskazać rodzaj
napędu silnika. Warto zwrócić na to uwagę.
Pani Karolina Pawliczak stwierdziła, że jeśli chodzi o akcje społeczne to Straż
Miejską Kalisza faktycznie widać. Radna sama uczestniczyła w kilku imprezach,
w które aktywnie włączała się straż.
Ponadto pani Karolina Pawliczak zapytała ilu w jednostce zatrudnionych jest
pracowników i czy w ostatnim czasie zwiększyła się ich liczba?
Pan komendant wyjaśnił, że nie, stan etatowy jednostki to 46 osób w mundurze
(obecnie 1 etat jest wolny). Nabór może mieć miejsce w 2015r., ponieważ są tu
pewnego rodzaju ograniczenia – każdy strażnik pierwsze 3 m-ce odbywa okres
próbny, podczas którego nie musi być umundurowany, następnie wysyłany jest na
szkolenie, którego koszt to ok. 3 tys. zł, do czego oczywiście dochodzi koszt
umundurowania (letniego i zimowego). Jeśli zaś chodzi o pracowników cywilnych to
jest ich 10. Dodatkowo wykorzystywane są osoby wskazane z Powiatowego Urzędu
Pracy, które głównie pomagają w oczyszczaniu miasta.
Pan Edward Prus nawiązał do śmieci, potwierdzając, że jeśli chodzi o osiedle
Szczypiorno to rzeczywiście musi pochwalić pracę straży oraz Centralnego Ośrodka
Szkolenia Służby Więziennej. Radny chciałby jednak poruszyć jedną sprawę, która
kilkakrotnie była zgłaszana do poprzednich władz, a dotyczy poważnych
zanieczyszczeń, odpadów toksycznych i chemikaliów składowanych w magazynach
po byłej „Agromie”. Radny podkreślił, że należy się tym zająć, ponieważ miało tam
miejsce kilka przeglądów. Obecnie osobiście wysłał pismo do ministerstwa,
poprzedniego Prezydenta Miasta Kalisza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
Kalisza, jednak na razie nie uzyskał odpowiedzi, na którą mieszkańcy czekają. Jest to
bardzo poważna sprawa, o której sygnalizują osoby, które niedawno się tam
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przeprowadziły i chciałyby związać się z tym osiedlem na zawsze, ale obecnie widzą
tam zagrożenie dla życia.
Pan Tomasz Grochowski zapytał kiedy rusza Zintegrowany System
Zarządzania Ruchem Drogowym, czy Kalisz jest przygotowany, aby monitorować
wykroczenia i karać mieszkańców, jakie są możliwości prewencji i nauki, bo głównym
celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo?
Pan Dariusz Hybś wyjaśnił, że przede wszystkim nie ma urządzenia na stanie
i nikt oficjalnie straży tego zadania nie przekazał, informacja o mandatowaniu przez
Straż Miejską Kalisza pojawiła się jedynie w mediach. Odbyło się spotkanie z firmą
UTI, która zakłada system, na którym pan komendant wyjaśniał, że nie może być tak,
że Zarząd Dróg Miejskich ujawni wykroczenie, a straż wystawi mandat, ponieważ
jednostka ma swoje przepisy i urządzenie musi być w jakiś sposób w posiadaniu
straży. Ponadto jeden z prezydentów miast na południu Polski wprowadził program
jako pilotażowy, z którego nie są wyciągane konsekwencje, ale nie przyniosło to
oczekiwanych rezultatów.
Pan Dariusz Witoń stwierdził, że jeśli wyśle się do mieszkańców pouczenia to
kolejny raz zadziała to w należyty sposób, można z takiej formy skorzystać, gdyż
prawo na to pozwala.
Pani Kamila Majewska podkreśliła, że widzi zagrożenie, które ten system może
powodować, ponieważ światła, które są w wielu miejscach, a nazywane są
inteligentnymi, wprowadzają bardzo duży chaos i zamieszanie, ponieważ są swego
rodzaju huśtawką. Wprowadza to niesamowite utrudnienie na drodze, dlatego radna
widzi niebezpieczeństwo co do karania przejazdu na czerwonym świetle, szczególnie
w przypadku osób, które zawodowo zajmują się transportem. Swego czasu radna
proponowała i prosiła, aby dla bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzić odliczniki.
Pan Krzysztof Gałka dyrektor Zarządu Dróg Miejskich twierdził, że jest to
niemożliwe, jednak mieszkańcy przez wadliwość obecnego systemu będą
wprowadzani w błąd, ponieważ będą wjeżdżać na skrzyżowanie na zielonym świetle
a zjeżdżać już na czerwonym i niesłusznie będą karani. Będzie to powodowało bardzo
duże zamieszanie w mieście, stąd pytanie jak służby zamierzają ten problem
rozwiązać? W tym momencie pani Kamila Majewska nie wie czy system ten jest
zgodny z prawem, gdyż będzie „łapał” osoby, które nie będą mieć na to wpływu. Nie
zawsze technika jest doskonała, dlatego pewne sprawy powinno się wyłapywać,
natomiast system ten ma zacząć działać od stycznia, przynajmniej jeśli chodzi
o przejazd na czerwonym świetle. Czasu jest zatem niewiele i powinno to zostać
jeszcze zablokowane i dopracowane, aby kierowcy mieli szansę dostosowania się do
zmiany świateł.
Pan Mirosław Ścisły w 100% potwierdził spostrzeżenia i obawy
przedmówczyni, które zostały również zauważone przez policję, dlatego poproszono
Zarząd Dróg Miejskich o pełen audyt. Pan komendant zlecił zadanie wszystkim
policjantom, przede wszystkim policjantom ruchu drogowego, aby obserwowali to
zjawisko, m.in. tę huśtawkę świateł i zmianę z prędkością błyskawicy, na którą
człowiek nie jest w stanie zareagować. Te sprawy zostały już zauważone, dlatego
podejmuje się kroki w kierunku synchronizacji świateł, aby było to bezpieczne,
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a dopiero później będzie można mówić o systemach powodujących większe
zachowanie ostrożności przez kierujących poprzez karanie, ale w odczuciu pana
komendanta powinna to być odległa droga, powinno to nastąpić wówczas, kiedy
działanie świateł będzie już uregulowane. Na pewno zadanie to będzie wspólnie
realizowane, wraz z Zarządem Dróg Miejskich.
Co do odliczników – jest to świetny pomysł, który w niektórych miastach bardzo
skutecznie poprawia komfort na skrzyżowaniach, natomiast w niektórych systemach
jest on niemożliwy do zrealizowania, szczególnie przy inteligentnych światłach.
Pani Magdalena Spychalska poprosiła o powrót do tematu komisji, którym jest
budżet, obiecując powrót do poruszonego problemu w styczniu, kiedy zaproszony
zostanie dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
Pani Kamila Majewska podkreśliła, że jeśli system ma zacząć działać od
początku stycznia to do momentu, kiedy wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa
nie będą uzgodnione, należałoby to niejako wstrzymać i wypracować stosowny
wniosek.
Pan Zbigniew Włodarek zawnioskował, aby radni trzymali się tematu,
ponieważ poruszony problem nie ucieknie, a na pierwszej komisji nie omówi się
wszystkiego.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek (12 głosów za –
12 obecnych).
Pan Aleksander Quoos podkreślił, że Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych realizuje zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej,
a także zadania własne. Jeśli chodzi o policję to miasto wspiera ją także poprzez
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, dzięki któremu z funduszu
alkoholowego zakupiony został pies, a także testery. Dodać należy, że środki
przekazywane na nagrody dla policjantów funkcjonują od prezydentury pana
Zbigniewa Włodarka i cały czas są atrakcyjną kwotą dla policjantów.
Poza tym w budżecie zabezpieczone są również środki dla Straży Granicznej
z przeznaczeniem na zakup paliwa. Środki przekazywane są także dla Ochotniczych
Straży Pożarnych, z których 3 jednostki znajdują się w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym. Pieniądze w rozdziale dotyczącym obrony cywilnej
przeznaczane są na finansowanie Centralnego Systemu Alarmowego Miasta. Kwota
4.950 zł przeznaczona jest na zadania ratownictwa górskiego i wodnego. Kolejne
rozdziały to zarządzanie kryzysowe i pozostała działalność, gdzie środki przeznaczone
są na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, opłatę abonamentową za
hydranty utrzymywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyposażenie i utrzymanie
miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, itp.
Ponadto w budżecie znajduje się rezerwa na zadania własne w zakresie zarządzania
kryzysowego w wysokości 0,5% budżetu (1.075 tys. zł).
Pani Katarzyna Wawrzyniak naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej podkreśliła,
że wydział zaplanował wydatki własne na poziomie 731.946 zł.
W dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) wydatki zaplanowano na poziomie 611.900 zł. Kwota ta obejmuje koszty
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związane z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Kalisza, podróże służbowe krajowe
i zagraniczne radnych, nagrodę Miasta Kalisza w wysokości 30 tys. zł. Ponadto
61.900 zł planowane jest na pokrycie bieżących kosztów związanych z udziałem
radnych w szkoleniach, naradach, opłatą za usługi telekomunikacyjne, zakupem
wydawnictw, organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej Kalisza z okazji Święta
Miasta oraz pokryciem kosztów związanych z rozpoczęciem VII kadencji.
W rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki
zaplanowano na poziomie 57.046 zł. Związane one są z bieżącym utrzymaniem
siedzib rad osiedli i sołectw, opłatami za czynsz, media (energię elektryczną, gaz,
usługi telekomunikacyjne).
W rozdz. 75095 Pozostała działalność zaplanowano 63 tys. zł z przeznaczeniem na
wypłatę diet dla sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli.
Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała również środki przeznaczone dla jednostek
pomocniczych miasta, jest to kwota 134.881 zł.
Pan Krzysztof Pomorski naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
podkreślił, że wydział liczy 60 osób, z czego 15 to pracownicy umysłowi, a resztę
stanowią sprzątaczki, kierowcy, portierzy, gońcy, pracownicy gospodarczy,
magazynier, archiwiści oraz centrala. Ludzie ci służą do tego, aby ponad
400 urzędników w 3 obiektach mogło spełniać swoją funkcję, służąc mieszkańcom
miasta. Jeśli chodzi o budżet na rok 2015, został on sporządzony zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącym założeń do projektu budżetu.
Zgodnie z założeniami wydatki na rok 2015 powinny zostać zaplanowane na poziomie
stycznia roku 2014, biorąc pod uwagę zmiany w ciągu roku plan stanowi
95% wykonania roku 2014. Od lat jest to budżet bardzo oszczędny, który praktycznie
służy przetrwaniu, urząd oszczędza na wszystkim, tak jak w większości jednostek
budżetowych. Budżet wydziału dzieli się na 2 podstawowe grupy – zadania własne
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jeśli chodzi o zadania własne
to większość wydatków realizowana jest w 3 podstawowych paragrafach – jest to
zakup energii elektrycznej, na który zaplanowano 680 tys. zł (dostawa gazu i energii
elektrycznej), zakup materiałów i wyposażenia, na który zaplanowano 607.300 zł
(zakup tonerów do drukarek oraz materiałów biurowych), a także zakup usług
pozostałych (usługi Poczty Polskiej, mimo że korespondencja lokalna roznoszona jest
za pomocą gońców, sprzątanie ratusza). Środki na zadania zlecone pochodzą natomiast
ze szczebla wojewódzkiego – są to środki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego,
funkcjonowanie Biura Świadczeń Rodzinnych oraz aktualizację stałego spisu
wyborców.
Wydział ma w swoim zakresie zadań również prowadzenie remontów i inwestycji,
niestety od kilku lat zadań tych nie realizuje, poza ewentualnymi awariami
i zabezpieczeniem, dlatego dobrze, że Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
zajmuje się modernizacją elewacji ratusza.
Wydział wnioskował o pieniądze na różne inwestycje, jednak otrzymał 100 tys. zł na
realizację niektórych. Pozostaje sprawa chociażby klimatyzacji Sali Recepcyjnej
ratusza i sporządzenia projektu, aby znana była kwota ewentualnej realizacji zadania,
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ponieważ jest to sprawa kosztowna, a z drugiej strony będzie na pewno uciążliwa od
strony technicznej, bo jest to zabytkowa sala.
Wydział realizuje również dochody budżetowe, podstawowym dochodem są środki
finansowe pochodzące z odsetek od różnego rodzaju lokat bankowych, ponadto są to
środki z wynajmu pomieszczeń (dla restauracji, poczty i ubezpieczycieli) oraz
dochody od wygranych spraw komorniczych i spraw wygranych przez radców
prawnych.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w części
merytorycznej wynikającej z zakresu działania komisji (12 głosów za – 12 obecnych).
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2015-2029 przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza,
informując, że prognoza zawiera informację dotyczącą kształtowania się dochodów,
wydatków, zadłużenia oraz wszelkie przedsięwzięcia w poszczególnych latach.
Prognoza musi bowiem w załącznikach zawierać wszystkie inwestycje, które
dofinansowane są ze środków unijnych i trwają dłużej niż 1 rok. Dodać należy, że od
kilku lat obowiązuje tzw. „złota reguła” ministra Rostowskiego, która mówiła, że
organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące
są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne środki. Te elementy zostały zabezpieczone.
Jak wyglądać będzie zadłużenie na 31 grudnia 2015 roku? Będzie to kwota
196.971.598 zł, biorąc pod uwagę planowane dochody będzie to 43,5%. Zadłużenie to
może oscylować w granicach aż do 65%, jednak „złota reguła” nie pozwala nawet na
tak wysokie zadłużenie. Na 31 grudnia 2014r. planuje się zadłużenie w wysokości
180 mln zł i wskaźnik wynosi 38,9%.
Na poprzedniej komisji merytorycznej padło zapytanie odnośnie poręczeń bankowych
– do roku 2029 zostały one uwzględnione w tabeli, jednak obowiązują one aż do roku
2045. Według stanu na 30 września 2014r. są to poręczenia dla Kaliskiego
Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o., Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. oraz Aquapark Kalisz Sp. z o.o., Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” - w sumie 57.319.743,72 zł.
Na pytanie pana Tomasza Grochowskiego na jakich zasadach udzielane były
kredyty, czy są to warunki podobne do miasta czy gorsze, pani skarbnik wyjaśniła, że
spółki mają warunki gorsze od miasta, które w przetargach uzyskuje bardzo niskie
oprocentowanie.
Pan Tomasz Grochowski stwierdził, że dla banków przy analizie finansowej nic
się nie zmienia, bo miasto jest gwarantem.
Pani skarbnik potwierdziła, że miasto jest poręczycielem kredytów, ale
zobowiązane do spłaty kredytów są podmioty je biorące.
Pan Tomasz Grochowski podkreślił, że szuka tu pewnych oszczędności, czy
bank, który finansuje miasto, nie mógłby przejąć takiego kredytu, bo to jest możliwe?
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Pani skarbnik zwróciła uwagę na warunki zapisane w umowach kredytowych –
bardzo często jest bowiem tak, że w przypadku wcześniejszej spłaty czy konsolidacji
ponosi się dodatkowe koszty. Pani skarbnik nie wie jakie umowy zawarte zostały
przez wspomniane podmioty, jednak uważa, że ich kierownicy, którzy zaciągali
kredyty, zobowiązani byli do wynegocjowania jak najlepszych warunków.
Pani Karolina Pawliczak odniosła się do sytuacji opóźnienia oddania jednego
bloku w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., gdzie miasto
również poręczyło kredyt.
Pani skarbnik wyjaśniła, że kredyt jest spłacany, miasto nie płaciło za żaden
podmiot, któremu poręczało kredyt. Czasami były natomiast sytuacje, jak
w Aquaparku czy w KTBS, gdzie miasto obejmowało udziały, ale jest to wartość
majątku.
Pan Stanisław Paraczyński stwierdził, że będzie głosował za budżetem, gdyż
ma zaufanie do pani skarbnik.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (11 głosów za –
11 obecnych).
Ad. 5a.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, omawiając wniosek
nr PF.311.198.2014, dotyczący zmian Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w budżecie powiatu w planie wydatków bieżących.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w części
merytorycznej wynikającej z zakresu działania komisji (11 głosów za – 11 obecnych).
Ad. 5b.
Komisja zapoznała się z pismem Starosty Kaliskiego – Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego
nr BO.5510.4.2014r. z dnia 5.12.2014r. z prośbą o delegowanie dwóch radnych do
komisji.
Pan Dariusz Witoń zgłosił kandydaturę pana Zbigniewa Włodarka, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Tadeusz Skarżyński zgłosił kandydaturę pana Adama Koszady, który także
wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym radni postanowili wytypować:
pana Adama Koszadę (11 głosów za – 11 obecnych),
pana Zbigniewa Włodarka (11 głosów za – 11 obecnych).
Ad. 6.
Pan Zbigniew Włodarek poprosił o zachowanie ładu i porządku podczas
obrad komisji i trzymanie się spraw merytorycznych, ponieważ z doświadczenia wie,
że dobrze omówiony punkt porządku obrad przyniesie efekt, stąd zaprasza do takiej
formuły funkcjonowania komisji.
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Pani Magdalena Spychalska dodała, że wyborem Wiceprzewodniczącego
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej
Kalisza radni zajmą się na jednym z kolejnych, styczniowych posiedzeń komisji, stąd
prośba o przemyślenie kandydatur, które zostaną wówczas przyjęte.
Ad. 7.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodnicząca zamknęła
posiedzenie dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział
w dyskusji.
Protokołowała:
12.12.2014r. E. Pastuszak
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