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Protokół Nr 0012.04.52.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 21 października 2022 roku

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

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  Kalisza  do  2030  roku

z perspektywą do 2035 roku”.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  drogom  wewnętrznym  na  terenie  miasta

Kalisza.

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.

6. Korespondencja:

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0953/223/2022  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii

o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za I półrocze 2022 roku oraz

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście II.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

***************************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który

powitał wszystkich obecnych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.



W związku z brakiem uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania: 7 głosów za

(7 obecnych).

Ad. 3.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku

z perspektywą do 2035 roku”.

Projekt uchwały omówiła pani Monika Otrębska-Juszczak. Poinformowała,  że cały proces

przygotowania  strategii  trwał  prawie  dwa  lata.  Jedną  z  przesłanek  do  przystąpienia  do

przygotowania nowej strategii była zmiana obowiązujących przepisów, a kluczowe zmiany

wprowadzała ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju i innych

ustaw  oraz  zmiany  w  ustawie  o  samorządzie  gminnym.  Ponadto,  pierwszy  raz

w  prawodawstwie  krajowym  pojawiła  się  podstawa  prawna  do  strategii  rozwoju  miast.

Stwierdziła,  że  w  związku  z  powyższym  obecnie  obowiązująca  strategia  straciła  na

aktualności.  Wyjaśniła,  że  strategia  zaczyna  się  od  wizji  miasta,  które  chcemy  widzieć

w  przyszłości,  są  tam  określone  cele  strategiczne  i  operacyjne,  zawarte  są  tam  kwestie

prospołeczne,  mieszkaniowe  odnoszące  się  do  jakości  życia  w  mieście,  a  także  kwestie

edukacyjno-zawodowe,  prośrodowiskowe i  proprzestrzenne.  Nowością,  którą  wprowadziły

nowe przepisy regulujące politykę rozwoju jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej,

czyli  zobrazowane na mapie miasta kierunki rozwoju. Bardzo ważnym elementem strategii

jest system realizacji,  który da możliwość określenia odpowiedzialności za wdrażanie oraz

monitorowania efektywności strategii czyli ewaluacji.

Przewodniczący  komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek  stwierdził,  że  niepokojące  są  zapisy

wskazujące, że w roku 2050 Kalisz ma zamieszkiwać 75 000 osób, z czego 26% to emeryci,

więc może być tak, że osób czynnych zawodowo zostanie tylko około 25 000. Dodał, że jest

to oczywiście zimny wskaźnik statystyczny, ale może się okazać, że ta część społeczeństwa

będzie  musiała  utrzymać,  dzieci,  młodzież  oraz  emerytów.  Stwierdził,  że  konieczne  jest

znalezienie  sposobu  na  zatrzymanie  przynajmniej  95  000  mieszkańców  i  ten  dokument

powinien Kaliszowi ten sposób wskazać. 

Pani Otrębska-Juszczak poinformowała, że w tej strategii są określone wszystkie działania do

tworzenia takiego miasta, w którym ludzie chcą żyć, uczyć się i pracować, lecz strategia nie

obejmuje już kwestii prokreacyjnej i na to nie ma wpływu.

W związku z brakiem kolejnych uwag i  pytań przystąpiono go głosowania:  7 głosów za,

1 wstrzymujący się (8 obecnych).



Ad.  4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  drogom  wewnętrznym  na  terenie

miasta Kalisza.

Projekt  uchwały omówił  pan Michał  Marczak,  naczelnik Wydziału Geodezji  i  Kartografii

informując, że trzy nowe ulice to Lazurowa i Chabrowa na terenie Sołectwa Dobrzec oraz

ulica Klimatyczna na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia.

W związku z brakiem pytań przystąpiono go głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.

Projekt uchwały omówił pan Michał Marczak, naczelnik Wydziału Geodezji i  Kartografii.

Poinformował,  że  jest  to  droga,  która  powstanie  w  konsekwencji  przyjętego  planu

miejscowego dla tego obszaru i znajduje się w okolicach ulicy Szerokiej na terenie Osiedla

Chmielnik.

W związku z brakiem pytań przystąpiono go głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 14. Korespondencja:

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0953/223/2022  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii

o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za I półrocze 2022 roku

oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście II.

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.

Ad. 17. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
21.10.2022 r. E.Nowak-Radajak       Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek


