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Protokół Nr 0012.5.23.2016
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza,
w dniu 19 maja 2016 roku

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta Kalisza”.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Tomasz Grochowski, Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, witając wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad (10 osób).
Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia
do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”.
Pani Monika Otrębska Juszczak, Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania
Funduszy, wyjaśniła, że głównym powodem dla którego jest robiona zmiana PGN-u
jest fakt, iż jeśli Miasto chce aplikować o środki unijne w ramach funduszy
przeznaczonych na transport niskoemisyjny, Program Gospodarki Niskoemisyjnej
musi być uzupełniony o elementy planu mobilności lub taki plan mobilności musi
funkcjonować oddzielnie. Zgodnie z wytycznymi UE rzetelny i dokładny plan
mobilności tworzy się przez półtora roku. W związku z powyższym Miasto
zdecydowało się na wprowadzenie zmian do PGN i uzupełnienie go o elementy planu
mobilności. Druga proponowana zmiana wyniknęła po konsultacjach z Urzędem
Marszałkowskim i opiera się na doprecyzowaniu zadań w PGN tak, by były
identyfikowalne. Zostały one również doprecyzowane w harmonogramie rzeczowo
finansowym.
Radna Małgorzata Zarzycka spytała, czy ten projekt uchwały pociąga za sobą skutki w
budżecie.
Pani Kierownik odpowiedziała, że przedmiotowa uchwała nie pociąga za sobą
skutków w budżecie, natomiast projekt na jej podstawie, który będzie później składany
do Urzędu Marszałkowskiego owszem.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił o przegłosowanie powyższego
projektu uchwały.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10
osób).
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję.
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