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PROTOKÓŁ nr 0012.5.46.2017
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miejskiej Kalisza

PROTOKÓŁ nr 0012.3.26.2017
Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza

PROTOKÓŁ nr 0012.2.45.2017
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza

ze wspólnego posiedzenia w dniu 26.09.2017 r.

…………………………………………………………………………………………………..
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

…………………………………………………………………………………………………..

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (Re+Ro+B)
4. Informacja  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  tym  realizacji

przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  art.  226  ust.  3  ustawy  o  finansach  publicznych.
(Re+Ro+B)

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2017 r. (B)

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie  i  przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na 2018 rok. (B)

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2020”. (Re+Ro+B)

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019”.
(Re+Ro+B)

9. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.  (Ro)
10. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków  przeznaczonych  

na  te  zadania  w  2017  roku  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych. (B)

11.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu. (B)

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku
dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w
ustawie o systemie oświaty. (B)

13. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania
i  rozliczania  dotacji  podmiotowych  udzielanych  z  budżetu  Kalisza  –  Miasta
na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. (B)



14. Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –
Wychowawczego  Nr  2  im.  Plutonu  Głuchoniemych  AK w  Kaliszu  przy  ul.  Augustyna
Kordeckiego 19. (B)

15. Projekt uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii
110 kV Zawodzie – Rajsków”. (Ro+B)

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu. (Ro+B)

17. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Miasto  Kalisz,
udostępnionych  dla  operatora  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad  korzystania
z tych obiektów. (B)

18. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji
celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki  sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. (projekt złożony przez
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej) (Ro+B)

19. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji
celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki  sektora finansów
publicznych  będące  gminnymi  lub  powiatowymi  osobami  prawnymi.  (projekt  uchwały
zaproponowany przez Prezydenta)  (Ro+B)

20. Projekt  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  oraz  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu.
(Ro+B)

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. (Re+Ro+B)
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2017 – 2030. (Re+Ro+B)
23. Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nr  WGM.6823.01.0007.2017.BJ  D2017.09.01228

w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu Miasta Kalisza prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonych w Kaliszu. (Ro+B)

24. Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nr  WGM.6823.01.0150.2017.BJ  D2017.09.01338
w  sprawie  nabycia  do  zasobu  Miasta  Kalisza  prawa  użytkowania  wieczystego
nieruchomości  położonych  w  Kaliszu  wraz  z  prawem  własności  znajdujących  się
na gruncie budynków i budowli.  (Ro+B)

25. Korespondencja
-  pismo Prezesa  Zarządu Giełdy  Kaliskiej  dotyczące  zmiany uchwały  w sprawie  opłaty
targowej;  (Ro+B)
- pismo mieszkańców Sołectwa Dobrzec w sprawie rozbudowy drogi krajowej numer 25.
(R)
- protokół  kontroli  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Poznaniu
przeprowadzonej  w budynku Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  -  Wychowawczego  przy  ul.
Kordeckiego. (Ro+B)
-  pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  w  sprawie  zabezpieczenia
w  budżecie  miasta  na  2018  rok  środków  finansowych  na  zadania  realizowane  przez
tę jednostkę. (B)
-  odpowiedź  na  wniosek  komisji  budżetu  z  dnia  27.07.2017  r.  w  sprawie  przetargu
na wykonanie boiska i ścieżki zdrowia dla ZS nr 11.   

26. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
27. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Wspólne  posiedzenie  trzech  komisji  otworzył  pan  Tomasz  Grochowski,  przewodniczący  komisji
rozwoju witając wszystkich radnych i przybyłych gości.    

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Prowadzący obrady zaproponował, by z racji obecności na spotkaniu przedstawicieli mieszkańców
osiedla  Dobrzec,  a  także  jednej  z  kaliszanek,  która  chciałaby  przedstawić  członkom  komisji
nurtujący ją problem, omówić dwa punkty z korespondencji na początku posiedzenia. 
Radni przegłosowali porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.            

Głosowanie: 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych) 
Komisja Budżetu i Finansów – 6 osób za (6 obecnych)
Komisja Rewitalizacji - 5 osób za (5 obecnych). 

Ad.25. Korespondencja. 
W  tym  punkcie  obrad  poruszono  temat  projektu  i  związanych  z  nim  rozwiązań  
co do dalszego przebiegu drogi krajowej numer 25. 9 września do komisji  rozwoju skierowane
zostało pismo mieszkańców Sołectwa Dobrzec w tej sprawie, a tuż przed dzisiejszym posiedzeniem
także pismo tamtejszej  Rady Sołeckiej.  Głos zabrał  obecny na spotkaniu pan Roman Różalski,
sołtys Sołectwa Dobrzec podkreślając,  iż  zarówno Rada jak i  mieszkańcy podtrzymują zawarte
w pismach stanowisko, iż jedynym słusznym rozwiązaniem, najkorzystniejszym dla Kalisza jest
Wariant  nr  3  i  w  związku  z  tym  zwracają  się  do  członków  komisji  o  poparcie  stosownym
głosowaniem powyższego stanowiska a tym samym  zobowiązanie prezydenta miasta, by dołożył
wszelkich  starań  o  przyjęcie  takiego  właśnie  rozwiązania.  W  imieniu  mieszkańców  ulic
Bursztynowej i św, Michała głos zabrał pan  █████ ██████*, odczytując pismo pod którym
podpisało  się  86  osób,  a  które  zawiera  prośbę  o  wywołanie  uchwały  Rady  Miejskiej  Kalisza
w sprawie niewyrażenia zgody na przebieg planowanej drogi w granicach miasta. 
W  imieniu  władz  miasta  głos  zabrał  pan  Artur  Kijewski,  wiceprezydent  Kalisza.  
Jak podkreślił, większość z osób, mieszkańców Sołectwa Dobrzec, którzy są obecne na posiedzeniu
komisji  uczestniczyła  też  w  spotkaniu  konsultacyjnym  dotyczącym  planowanego  przebiegu
projektowanej trasy.  Wówczas też wyrażone było jasno stanowisko władz miasta w tej  kwestii,
które opowiadają się za tzw. wariantem żółtym, a więc poza granicami Kalisza. Od tego momentu
nic  się  nie  zmieniło,  a  na  potwierdzenie  tego  faktu,  w  najbliższym  czasie  w  odpowiednim
ministerstwie odbędzie się spotkanie, podczas którego przedstawiciele urzędu przekażą stanowisko
miasta w tej sprawie. 
Następnie  głos  zabrał  radny  Tadeusz  Skarżyński,  podkreślając  iż  w  związku  z  tym,  
iż  stanowisko  wyrażane  przez  władze  miasta  w  tej  kwestii  zbieżne  jest  z  wolą  mieszkańców,
chciałby  w  imieniu  radnych  z  Komisji  Rewitalizacji  zgłosić  wniosek  formalny  o  poparcie
stanowiska  władz  Kalisza  co  do  przebiegu  DK  25  poza  granicami  miasta  i  w  ślad  za  tym
przygotowanie  na  najbliższą  sesję  RM oficjalnego stanowiska  w tej  sprawie.  Wzorem Komisji
Rewitalizacji, podobne wnioski złożyli też radni z komisji rozwoju o komisji budżetu. Pan radny
Jacek  Konopka  wyraził  zdanie,  iż  mocniejszą  formą,  byłoby  przyjęcie  przez  Radę  Miejską
stosownej  uchwały.  Kończąc  dyskusję  radny  Skarżyński  zaproponował  przegłosowanie
sformułowanego wniosku,  podkreślając,  iż  jeśli  uda  się  znaleźć  odpowiednią  podstawę  prawną
i umożliwiającą przygotowanie odpowiedniej uchwały nie widzi problemu, by takowa powstała
i została przyjęta przez radnych. 
Nim radni przeszli do głosowania nad wnioskiem, wypowiedział się także pan Krzysztof Gałka,
p.o. dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji.  Wyjaśnił,  iż całym tematem zajmuje się
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad.  W programie  rządowym  na  lata  2014-2023
uwzględniona jest rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku  Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin. W
ramach  tego  właśnie  zadania  opracowywane  jest  obecnie  Studium  Techniczno-Ekonomiczno-



Środowiskowe, a owocem tych prac są trzy warianty przebiegu, którym poświęcone było m.in.
spotkanie konsultacyjne w kaliskim ratuszu. Dyrektor Gałka zaznaczył ponadto, że wcześniej też
odbywały  się  rozmowy  w  GDDKiA,  podczas  których  na  wniosek  prezydenta  Kalisza
zaproponowany został wariant przebiegu omawianego odcinka poza granicami miasta. Wariant nr 1
i  2  są  absolutnie  nie  do  przyjęcia,  choćby  z  punktu  widzenia  ograniczenia  rozwoju  miasta,
względów środowiskowych czy konfliktów społecznych. Niezwykle istotne są też skutki finansowe.
Jeśli inwestycja będzie realizowana poza miastem, koszty wykonania, a później także utrzymania
zadania pokrywa GDDKiA. Kończąc, pan dyrektor podsumował, iż właśnie teraz, a więc na etapie
tworzenia wspomnianego przez niego Studium, konieczne jest podjęcie przez Miasto – Prezydenta 
i  Radę  Miejską  –  wyraźnego  stanowiska  w  tej  sprawie,  bowiem  właśnie  w  tym  dokumencie
nakreślony  zostanie  ostateczny  wariant  przebiegu  trasy,  a  w konsekwencji  uruchomiona  dalsza
procedura  czyli  wykonanie  projektu  budowlanego,  uzyskanie  decyzji  ZRID  (zezwolenie  na
realizację inwestycji drogowej), itd.    

Głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem:  
Komisja Budżetu i Finansów - 8 osób za (8 obecnych)
Komisja Rewitalizacji - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).

Radni  z  komisji  rozwoju  poddali  tez  pod  głosowanie  wniosek  złożony  przez  radnego  Jacka
Konopkę  o  przygotowanie  uchwały  wyrażającej  poparcie  władz  Miasta  Kalisza  w  sprawie
przebiegu DK 25 poza granicami miasta.

Głosowanie nad wnioskiem:  
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).

W dalszej  części  posiedzenia  o  głos  poprosiła  jedna  z  mieszkanek  ul.  Główny  Rynek,  która
poruszyła sprawę wjazdu taksówek w ten rejon ( obecnie niemożliwe) w wyjątkowych sytuacjach,
jak  np.  dowiezienie   do  lekarza  osoby  chorej,  której  trudność  sprawia  dojście  
do jakiejś bocznej uliczki, gdzie dozwolone jest parkowanie TAXI.  
Zasady poruszania się i parkowania pojazdów w rejonie Głównego Rynku wyjaśnił pan Krzysztof
Gałka, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji. W toku dyskusji, głos zabrał również
wiceprezydent Artur Kijewski, który zapewnił, iż w uzgodnieniu z MZDiK poruszony problem na
pewno uda się rozwiązać. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  podkreślił  natomiast,  iż  temat  wart  jest  szerszej  uwagi,  zwłaszcza
w  kontekście  planowanych  działań  rewitalizacyjnych  i  związanej  z  nimi  przebudowy  płyty
Głównego Rynku. Być może dobrze byłoby pomyśleć przy tej okazji o pewnych rozwiązaniach
komunikacyjnych,  które  umożliwiłyby  „czasowe”  parkowanie  pojazdów  typu  TAXI
w wyznaczonych miejscach, co byłoby znacznym udogodnieniem nie tylko dla  osób mających np.
trudności  z  poruszaniem  się,  ale  też  klientów  lokali  gastronomicznych  położonych  w  ścisłym
centrum miasta. 
Na  zakończenie  dyskusji  pan  Krzysztof  Gałka,  p.o.  dyrektora  Zarządu  Dróg  Miejskich  
i  Komunikacji  poinformował,  iż omawiany przypadek można potraktować na zasadzie wyjątku.
Zgłaszająca problem z dowozem chorego męża mieszkanka, po złożeniu w MZDiK odpowiedniego
wniosku otrzyma specjalne zezwolenie uprawniające do wjazdu w razie potrzeby np. taksówki.        

Ad.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Temat zreferowała pani Skarbnik Irena Sawicka.  

Ad.4.  Informacja  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym  realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.



Temat zreferowała pani Skarbnik Irena Sawicka.  

Ad.5. Informacja  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji
kultury za I półrocze 2017 r.
Temat omawiany był na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu więc radni zdecydowali
o przejściu do kolejnego punktu.       

Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie  
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 rok.
Projekt  przybliżył  pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik   Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  
i Spraw Obronnych.  

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych).

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla
Miasta Kalisza na lata 2017 – 2020”.

Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rewitalizacji - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.8.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  planu
rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  
na lata 2017 – 2019”.
Projekt  uchwały  omówił  pan  Artur  Mielczarek  z  kaliskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  
i  Kanalizacji.  Wyjaśnił,  iż  zmiany  dotyczące  wcześniej  uchwalonego  planu  polegają  
na wprowadzeniu trzech nowych pozycji: 

1. Rewitalizacja  śródmieścia  –  odnowienie  sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej  
w obrębie Głównego Rynku oraz w ul. Śródmiejskiej i Zamkowej.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tyniec 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. św. Michała.

Na pytanie radnego Sławomira Chrzanowskiego, czy zaplanowane przez przedsiębiorstwo zadania
inwestycyjne będą miały przełożenie na wzrost cen świadczonych usług, pan  Artur Mielczarek
odpowiedział, iż na ten moment  nie ma takich prognoz. Dodał też, że koszty wszystkich zadań
wpisanych  do planu  pokrywane  są  z  istniejących  odpisów amortyzacyjnych,  więc  nie  wymaga
sięgania po inne środki, czy też wprowadzania podwyżek cen.                               

Głosowanie nad autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rewitalizacji - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za (6 obecnych).

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rewitalizacji - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.  



Projekt uchwały omówiła pani Anna Matysiak, po. naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich.   

Głosowanie: 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 7 osób za (7 obecnych).

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na
te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omówiła pani Anna Skowrońska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.11. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  udzielenia  pomocy  finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza. Sprawa dotyczy budowy
bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie.     

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.  12.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  gromadzenia  na  wydzielonym
rachunku  dochodów  przez  samorządowe  jednostki  budżetowe  prowadzące  działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty.
Projekt uchwały omówił pan Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. 

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.13.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania
i  rozliczania  dotacji  podmiotowych  udzielanych  z  budżetu  Kalisza  –  Miasta
na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Projekt uchwały omówił pan Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. 

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.14.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –
Wychowawczego  Nr  2  im.  Plutonu  Głuchoniemych  AK  w  Kaliszu  przy  ul.  Augustyna
Kordeckiego 19.
Projekt  uchwały  omówił  pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśniając,  
że Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w tej sprawie  wobec czego w ślad za
wcześniejszą  uchwałą  o  zamiarze  przekształcenia  ośrodka  przedkładana  jest  obecnie  już  
ta właściwa, zmierzająca do przeprowadzenia całego procesu.    

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.15.  Projekt  uchwały  w sprawie  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”.



Projekt  uchwały  omówił  pan  Sławomir  Miłek,  naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury oraz główny projektant planu pan Andrzej Starykiewicz. 

Głosowanie: 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu trwałego zarządu.
Projekt uchwały omówił pan Michał Pilas, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem. 

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za (6 obecnych).

Ad.17.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Miasto  Kalisz,
udostępnionych  dla  operatora  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad  korzystania
z tych obiektów.
Projekt  uchwały  omówił  pan  Marcin  Fingas  z  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji
podkreślając,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  wynika  z  konieczności  dostosowania  nazw
przystanków  do  obecnie  istniejących  obiektów,  czy  przedsiębiorstw  czy  też  określenia  nazw
nowych  przystanków,  po  objęciu  obsługą  komunikacyjną  osiedla  Korczak,  ul.  Wyspiańskiego,
Serbinowskiej  i  Inwestorskiej.  Nim  radni  przeszli  do  głosowania  nad  projektem,  poddali
głosowaniu wiosek, złożony również przez członków komisji  prawa, o wprowadzenie stosowną
autopoprawką  zmiany  nazw  dwóch  przystanków  przy  ul.  Obozowej  (w  związku  
z nieistniejącą już stacją CPN) na Kalisz Obozowa Przychodnia 01 i Kalisz Obozowa Przychodnia
02. 

Głosowanie nad wnioskiem: 
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za (6 obecnych).

Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami ujętymi we wniosku: 
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za (6 obecnych).

Ad. 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez
podmioty  niezaliczane  do  sektora  finansów  publicznych  oraz  jednostki  sektora  finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. (projekt złożony przez
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej).
Projekt uchwały, wraz  z przygotowaną do niego opinią radców prawnych ratusza, przedstawiła
pani  Kamila  Czyżak  –Kościelak,  naczelnik  Wydziału  Środowiska,  Rolnictwa  i  Gospodarki
Komunalnej.  Głos  w  dyskusji  zabrali  radni  Eskan  Darwich,  Radosław  Kołaciński  i  Dariusz
Grodziński odnosząc się głównie do błędnej z ich zdaniem interpretacji prawników. Wypowiedzieli
się  także  wiceprezydent  Kalisza  Karolina  Pawliczak  i  Andrzej  Plichta,  przewodniczący  Rady
Miejskiej Kalisza. 
Przed  głosowaniem  na  projektem  uchwały  radny  Dariusz  Grodziński  złożył  wniosek  
o wykreślenie w § 1 pkt. 1 słowa „do”. 

Głosowanie nad wnioskiem: 



Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 7 osób za (7 obecnych).

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z wnioskiem : 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  -  2  osoby  za,  2  osoby  przeciw,  1  wstrzymała  się  od  głosu  
(5 obecnych)
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  - 4 osoby  za,  2  osoby  przeciw,  
2 wstrzymały się od głosu (8 obecnych).

Ad.19.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez
podmioty  niezaliczane  do  sektora  finansów  publicznych  oraz  jednostki  sektora  finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (projekt zaproponowany
przez prezydenta miasta).  

Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).

Ad.20.  Projekt  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  oraz  ich  zbywania,  nabywania  
i wykupu.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 1 wstrzymała się od głosu (5 obecnych)
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  - 4 osoby  za,  3  wstrzymały  się  
od głosu (7 obecnych).

Ad.21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 1 wstrzymała się od głosu (5 obecnych)
Komisja Rewitalizacji - 3 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu  (5 obecnych) 
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  -  4 osób  za,  3  wstrzymały  się  
od głosu (7 obecnych).

Ad.22.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2017 – 2030.

Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 1 wstrzymała się od głosu (5 obecnych)
Komisja Rewitalizacji - 3 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu  (5 obecnych) 
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  -  4 osób  za,  4  wstrzymały  się  
od głosu (8 obecnych).

Ad.23.  Pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WGM.6823.01.0007.2017.BJ D2017.09.01228 w
sprawie  nieodpłatnego nabycia  do zasobu Miasta  Kalisza  prawa użytkowania  wieczystego
nieruchomości położonych w Kaliszu.
Temat przybliżył pan Michał Pilas, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem. 



Głosowanie nad zaopiniowaniem pisma:  
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).

Ad.24. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WGM.6823.01.0150.2017.BJ D2017.09.01338 w
sprawie nabycia do zasobu Miasta Kalisza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonych w Kaliszu wraz z  prawem własności  znajdujących się  na gruncie budynków i
budowli.  
Temat przybliżył pan Michał Pilas, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Głosowanie nad zaopiniowaniem pisma:  
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).

Ad.25. Korespondencja.
Kolejno omówione zostały:
 -  pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  w  sprawie  zabezpieczenia
w  budżecie  miasta  na  2018  rok  środków  finansowych  na  zadania  realizowane  przez
tę jednostkę - głos zabrał insp. Dariusz Bieniek, Komendant Miejski Policji w Kaliszu.    
- pismo Prezesa Zarządu Giełdy Kaliskiej dotyczące zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej –
temat omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.    
-  odpowiedź  na  wniosek  komisji  budżetu  z  dnia  27.07.2017  r.  w  sprawie  przetargu
na wykonanie  boiska i  ścieżki  zdrowia  dla  ZS nr  11 – temat  omówiła pani  Anna Durlej,  z-ca
naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji. 
Odnośnie korespondencji jaka wpłynęła na Komisję Rewitalizacji, przewodniczący Martin Zmuda
przekazał, że jest ona dostępna w Informatorze esesji.       

Ad. 26. Sprawy bieżące i wolne wnioski.     
Radny Edward Prus wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie miasta Kalisza na rok 2017
środków  finansowych  na  wyremontowanie  i  wyposażenie  trzech  szatni  w  hali  Kalisz  Arena
przeznaczonych  dla  zawodniczek  i  zawodników  sekcji  piłki  siatkowej  kobiet,   piłki  ręcznej
mężczyzn  oraz  drużyn  gości,  a  także  zamontowanie  drugiej  tablicy  z  zegarem  
i wynikami naprzeciw trybuny VIP.

Głosowanie mad wnioskiem: 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych).

Ad.27. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  komisji  rozwoju  Tomasz  Grochowski
zakończył posiedzenie. 

    Przewodniczący 
      Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miejskiej Kalisza 
/.../

  Tomasz Grochowski



    Przewodniczący
Komisji Rewitalizacji 

             Rady Miejskiej Kalisza
/-/

    Martin Zmuda

    Przewodnicząca 
        Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej Kalisza 
             /.../
  Kamila Majewska

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

    
                                                                  


