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Protokół Nr 0012.03.45.2021
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.06.43.2021
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.08.45.2021
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza
ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla
właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (R)
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego Miasta Kalisza wraz z autopoprawką. (B+R+Ś)
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
***************************************************************************
Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej pan Artur Kijewski, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości.

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych).
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie przez wszystkie komisje.
Ad.3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji
dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (R)
Pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji krótko omówiła czego dotyczy
uchwała zmieniająca.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 13 osób za (13 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego Miasta Kalisza wraz z autopoprawką. (B+R+Ś)
Pani Anna Walczyńska p.o. naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich omówiła powyższy
projekt uchwały. Wyjaśniła, że uchwała wpłynęła tak późno, ponieważ odbywały się w jej
sprawie konsultacje. W ich wyniku wprowadzono również dosyć obszerną autopoprawkę.
Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy w tym momencie jest jakiś otwarty nabór i miasto
może aplikować o środki. Czy stąd wynika pośpiech i ile osób wzięło udział w konsultacjach.
Pani Walczyńska odpowiedziała, że konsultacje odbywały się od 31 maja do 21 czerwca
2021r. Uwagi zostały wniesione przez Zarząd Dróg Miejskich, Miasto Ostrów Wielkopolski
oraz wykonawcę.

Dodała, że być może w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska

będzie szansa na złożenie dokumentów na środki na tzw. zielony transport. Radna
dopytywała, czy jeśli miasto nie otrzymało by dofinansowania to nie planuje zakupić
autobusów zeroemisyjnych. Pani naczelnik wyjaśniła, że trudno jej odpowiadać w imieniu
kierownictwa urzędu, pewne jest jednak, że dofinansowanie zakupu w 80-90% jest bardzo
korzystnym rozwiązaniem dla miasta.
Radny Dariusz Grodziński wyraził pogląd, że nie powinno się głosować na czymś, nad czym
nie było szansy dyskutować, ani dokładnie się zapoznać.
Radna Oliwiecka zapytała, czy brak punktu 13 – udział społeczeństwa w opracowaniu planu,
gdzie jest adnotacja, że tekst powstanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych nie
wpłynie na akceptacje wniosku o dofinansowanie przez organ przyjmujący wnioski. Pani

naczelnik wyjaśniła, że wszystkie informacje dotyczące konsultacji społecznych będą
uzupełnione w uchwale poprzez przedstawioną autopoprawkę.
Radny Dariusz Grodziński złożył wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego Miasta Kalisza wraz z autopoprawką. Wniosek został złożony
w ramach Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej, ponieważ radny jest członkiem tych komisji.
Radna Oliwiecka zapytała, jakie byłyby konsekwencje przeniesienia powyższego projektu
uchwały pod obrady kolejnej sesji.
Pani Walczyńska odpowiedziała, że w takiej sytuacji najprawdopodobniej Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska odrzuci wniosek. Radna dopytywała, kiedy będzie można aplikować.
Otrzymała odpowiedź, że być może już w lipcu. Radna przyznała, że była już taka sytuacja,
kiedy wprowadzano program dostosowujący miasto do zmian klimatycznych. Pewne zapisy
w programie były absurdalne i nadawały się do poprawki, jednak program przegłosowano ze
względu na aplikowanie o środki zewnętrzne. Po pewnym czasie okazało się, że miasto nie
aplikowało o pieniądze a program nie został poprawiony. Pani Oliwiecka obawia się, że
sytuacja może się powtórzyć.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów: 3 osoby za, 6 osób przeciw (9 obecnych). Wniosek został
odrzucony.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 5 osób za, 9 osób przeciw
(14 obecnych). Wniosek został odrzucony.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania nad autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Autopoprawka
została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 10 osób za, 4 osoby się
wstrzymały (14 obecnych). Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 2 osoby się wstrzymały
(6 obecnych). Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt
uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 10 osób za, 4 osoby się
wstrzymały (14 obecnych). Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie
zaopiniowany.

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 2 osoby się wstrzymały
(6 obecnych). Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.5.Korespondencja.
Brak.
Ad.6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.7.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej pan Artur Kijewski zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za
udział oraz dyskusję.
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