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KRM.0012.0101.2019 

D2019.12.01810 

 

 

Protokół Nr 0012.6.19.2019 

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza, 

które odbyło się dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

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

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.    

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

 
 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach 

powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022”. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego 

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 

2020 rok. 

5. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WRM.BR.062.10.02.2019 z dnia 22-11-2019 r.  

w sprawie wyznaczenia dwóch radnych do pracy w Komisji rozpatrującej wnioski  

o udzielenie w 2020 roku dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na 

remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich  

w odniesieniu do nieruchomości niewpisywanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie. 

7. 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. 
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8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. 

9. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WRM.BR.0053.11.2019 z dnia 04-12-2019 r. w sprawie 

wskazania jednego przedstawiciela Rady Miasta Kalisza do prac w Komitecie 

Rewitalizacji Miasta Kalisza. 

10.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości 

położonej w Kaliszu przy ul. Bujnickiego. 

11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 

na lata 2019-2038. 

13. Projekt uchwały w ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019. 

14. Korespondencja. 

a) Pismo mieszkańców Osiedla Chmielnik dotyczące planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej. 

b) Pismo mieszkańca wnoszące uwagi i postulaty do „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długa i Szeroka”. 

c) Pismo mieszkańców nieruchomości przy Al. Wolności 14 z prośbą o interwencję 

w sprawie umieszczenia pasów dla pieszych. 

d) Pismo Rady Osiedla Chmielnik z dnia 06-12-2019 r. w sprawie umieszczenia  

ul. Toruńskiej w harmonogramie inwestycji na 2020 rok. 

e) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 

SO - 095169D3Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu. 

f) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 

SO - 0952473Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały budżetowej na 2020 rok. 

g) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 

SO - 0957473Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

WPF. 

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji, Artur Kijewski witając członków 

komisji oraz przybyłych gości. 

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Radni zatwierdzili porządek obrad w głosowaniu: 12 osób za (12 obecnych). 

 

Ad. 3. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na 

prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022”. 

Raport przedstawił p. Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska. Radny Dariusz Grodziński zapytał, na jakim etapie jest przetarg na 

odbiór odpadów komunalnych i czy są obszary, które w ocenie wydziału są zagrożeniem. Pan 

Kłysz wskazał, że Miasto ma podpisane umowy na odbiór i transport do Orlego Stawu 

odpadów komunalnych, nie została jeszcze podpisana umowa na prowadzenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W kwestii zagrożeń naczelnik wymienił 

zmianę dotyczącą umowy, która zawierana jest nie czas a na ilość ton, co powoduje dużą 

nieprzewidywalność. Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy są dane szacunkowe dotyczące 

procentowej ilości lokali podłączonych do Ciepła Kaliskiego. Pan Kłysz odpowiedział, że 

raport nie uwzględnia tych danych, mogą zostać przygotowane dla potrzeb radnego. Radna 

Karolina Sadowska zapytała, dlaczego w raporcie znajdują się informacje na temat 

wykonanych remontów elewacji kamienic i czy na przyszłe lata Miasto planuje 

wprowadzenie programów związanych z OZE. Pan Kłysz wyjaśnił, że elewacja to również 

okna, których wymiana jest bardzo ważna ze względu na zwiększenie izolacyjności budynku. 

Pani Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych dodała, że 

konserwator zabytków wydaje pozwolenie na ocieplenie budynków wpisanych do rejestrów 

tylko od strony podwórka. Pan Kłysz wskazał, że na dzień dzisiejszy realizowany jest 

program, który dofinansowany jest ze środków zewnętrznych, wykonawstwem zajmuje się 

Wydział Rozwoju Miasta, objętych zostało 360 podmiotów, jest to bardzo skomplikowany 

program i wymaga zaangażowania wielu różnych wydziałów i zmierza ku zakończeniu.  

W perspektywie nie ma nowego programu związanego z dofinansowaniem na fotowoltaikę,  

z którego mogłoby skorzystać Miasto. Radna Kamila Majewska zapytała, czy kwota 

dofinansowania do wymiany pieca pozostanie na tym samym poziomie, czy może zostanie 

podniesiona. Naczelnik odpowiedział, że kwota dofinansowania w wysokości 5 tysięcy 

złotych jest kwotą optymalną. Radna dodała, że kwota 5 tysięcy jest to kwota, na którą mogą 
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sobie pozwolić osoby o określonych dochodach, dla osób o niskich dochodach jest to kwota 

niewystarczająca. Radny Sławomir Lasiecki włączył się do dyskusji wskazując, że właściwe 

byłoby wprowadzenie uznaniowości w takich przypadkach. Radny Radosław Kołaciński 

zapytał, czy raport zawiera ilość decyzji odmownych wydanych przez Ciepło Kaliskie 

dotyczących przyłączenia do sieci. Pan Kłysz odpowiedział, że nie ma takiej informacji  

w raporcie. Radny poprosił, zatem o pozyskanie takiej informacji z Ciepła Kaliskiego  

i zapytał, czy prawdą jest, że Miasto chce pozbyć się reszty udziałów w spółce Ciepło 

Kaliskie. Pani Iwona Kasprzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem 

odpowiedziała, że nie ma takiej decyzji Prezydenta i nie są prowadzona żadne działania  

w tym zakresie. Radna Kamila Majewska przyłączyła się do prośby o przekazanie informacji 

na temat ilości wydanych decyzji odmownych dotyczących przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej. Raport został przyjęty.     

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu 

budżetowego na 2020 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła p. Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków 

Mieszkalnych. Następnie radni przeszli do głosowania: 12 osób za (12 obecnych). 

 

Ad. 5. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WRM.BR.062.10.02.2019 z dnia 22-11-2019 r.  

w sprawie wyznaczenia dwóch radnych do pracy w Komisji rozpatrującej wnioski  

o udzielenie w 2020 roku dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na 

remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich  

w odniesieniu do nieruchomości niewpisywanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Sprawę przedstawiła p. Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji. Radny Tadeusz 

Skarżyński zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Lasieckiego oraz radnej Karoliny 

Sadowskiej, którzy wyrazili zgodę. Kolejnie radni przeszli do głosowania wniosku w sprawie 

desygnowania do pracy w Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie w 2020 roku dotacji na 

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac 

konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisywanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji p. Sławomira 

Lasieckiego: 12 osób za (12 obecnych) oraz wniosku w sprawie desygnowania do pracy  

w Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie w 2020 roku dotacji na wykonanie robót 
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budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisywanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Specjalnej Strefy odniesieniu do nieruchomości niewpisywanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji p. Karoliny 

Sadowskiej: 12 osób za (12 obecnych). 

 

 

Ad. 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie. 

Projekt uchwały przedstawił p. Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji. Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy w poprzedniej uchwale była 

zamieszczona pozycja tabelaryczna dotycząca biletu jednorazowego kupowanego  

u kierowcy. Pani Karolina Skrzypczyńska, p.o. prezesa Kaliskich Linii Autobusowych 

wyjaśniła, że Rada Miasta Kalisza ma uprawnienia wyłącznie do ustalania cen maksymalnych 

w zakresie sprzedaży biletów. Ustalenie dotyczące czy dany bilet sprzedawany będzie  

u kierowcy czy też nie wymaga wyłącznie zgody Prezydenta poprzez wydanie zarządzenia, 

ale z uwagi na zasugerowanie przez Biuro Rady, aby uporządkować i ujednolicić kwestie cen 

maksymalnych stąd też pojawia się nowy bilet, który będzie dostępny u kierowcy  

w wysokości 2 i 4 złotych, natomiast, co do samej kwestii możliwości zakupu u kierowcy też 

należy to do wyłącznej decyzji Prezydenta. Radny Grodziński zapytał, czy dobrze w takim 

razie rozumie, że tą uchwałą tak formalnie nie kasujemy biletu jednorazowego u kierowcy 

tylko przyjmujemy do wiadomości, że nie będzie sprzedawany, natomiast w sprzedaży u 

kierowcy będą bilety o równej kwocie 4 i 2 złote. Pani Prezes wyjaśniła, że wszystkie 

dotychczasowe bilety pozostają w sprzedaży, zmiana dotyczy tylko możliwości zakupu 

jednego rodzaju biletu u kierowcy, cały czas pozostaje możliwość doładowania kart. 

Następnie dodała, że ma to na celu odciążenie kierowców. Przewodniczący komisji, Artur 

Kijewski zapytał, czy wydanie karty jest płatne. Pani Prezes odpowiedziała, że dla 

mieszkańców Kalisza karta jest bezpłatna a dla osób spoza miasta jest opłata jednorazowa w 

wysokości 15 złotych. Następnie radni przeszli do głosowania: 12 osób za (12 obecnych). 
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Ad.7. 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 p. Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji. Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy powstały przystanek jest 

ogólnodostępny czy tylko dla operatora. Pan Gałka odpowiedział, że tylko dla operatora. 

Radny Sławomir Lasiecki odnosząc się do poprzedniej uchwały zapytał, czy bilet całodobowy 

obowiązuje przez kolejne 24 godziny od zakupu czy do końca doby danego dnia. Pani Prezes 

potwierdziła, że obowiązuje do końca doby danego dnia. Radny Lasiecki stwierdził, że jest 

niewłaściwe, ponieważ kupując bilet całodobowy o 23:50 kupujemy bilet na 10 minut  

i należałoby to zmienić. Przewodniczący komisji, Artur Kijewski poprosił, zatem panią 

Prezes i pana Dyrektora do odniesienie się do tej sytuacji i przekazania na kolejnej komisji 

możliwości rozwiązania tego problemu. Następnie radni przeszli do głosowania: 12 osób za 

(12 obecnych). 

 

Ad. 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta 

Kalisza. 

Projekt uchwały omówił p. Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji. Następnie radni przeszli do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). 

 

Ad. 9. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WRM.BR.0053.11.2019 z dnia 04-12-2019 r.  

w sprawie wskazania jednego przedstawiciela Rady Miasta Kalisza do prac w Komitecie 

Rewitalizacji Miasta Kalisza. 

Sprawę przedstawiła p. Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji. Radny Tomasz 

Bezen zgłosił kandydaturę radnej Karoliny Sadowskiej, radna wyraziła zgodę. Następnie 

radni przeszli do głosowania w sprawie desygnowania do prac w Komitecie Rewitalizacji 

Miasta Kalisza p. Karoliny Sadowskiej: 10 osób za (10 obecnych). 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości 

położonej w Kaliszu przy ul. Bujnickiego. 

Projekt uchwały omówiła p. Iwona Kasprzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem. 

Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy jest to teren, nad którym przebiega linia energetyczna. 
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Pani Kasprzak potwierdziła i dodała, że zostały poczynione ustalenia z Energą dotyczące 

likwidacji tej linii i przeciągnięcia jej w ziemi. Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy po 

umieszczeniu linii w ziemi będzie możliwe inne zagospodarowanie tego trenu. Pani Kasprzak 

wskazała, że kształt tego terenu jest bardzo nieregularny i na tą chwilę nie będzie możliwe 

powstanie na tym terenie zabudowy. Następnie radni przeszli do głosowania: 10 osób za  

(10 obecnych). 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Projekt uchwały omówiła p. Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. Radny Dariusz 

Grodziński zapytał jak wygląda w przyszłości do realizacji stan projektu związanego z OZE. 

Pani Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta odpowiedziała, że  

w tej chwili są podpisane umowy i zadanie jest w trakcie realizacji, instalacje są zakładane.  

Radny dopytał, kiedy będą realizowane płatności. Pani Skarbnik wskazała, że płatności są 

realizowane po zakończeniu inwestycji. Następnie radny Grodziński zapytał, jaki jest stan 

realizacji zadań majątkowych, dla których został zaciągnięty kredyt w wysokości 47 700 000 

złotych. Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza wskazała, że uchwała podjęta odnośnie 

zaciągnięcia kredytu miała treść zapisu jak w ustawie o finansach publicznych a mianowicie, 

że środki z kredytu przeznaczone są na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, natomiast deficyt spowodowany był realizacją wydatków inwestycyjnych. 

Następnie p. Skarbnik dodała, że część inwestycji została rozpoczęta i część tych wydatków 

przejdzie na wydatki niewygasające, co zostanie za chwilę omówione. Wobec braku dalszych 

pytań radni przeszli do głosowania: 9 osób za, 4 osoby wstrzymały się (13 obecnych). 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2019-2038. 

Projekt uchwały omówiła p. Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. Wobec braku pytań 

radni przeszli do głosowania: 9 osób za, 4 osoby wstrzymały się (13 obecnych). 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019. 

Projekt uchwały omówiła p. Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. Radny Dariusz 

Grodziński zapytał czy wśród wymienionych zadań są takie, których nie uda się zrealizować 

do końca czerwca przyszłego roku. Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału 

Rozwoju Miasta odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy na wszystkie zadania ujęte w wykazie 
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zostały podpisane umowy, część zadań jest w trakcie realizacji i będą wykonane w terminie 

wskazanym w umowie, ponieważ za nie dotrzymanie terminu wykonawca będzie płacić kary. 

Radna Kamila Majewska zapytała gdzie będzie znajdować się łąka kwietna. Dagmara 

Pokorska wskazała, że zadanie to realizowane jest przez wydział środowiska w ramach 

Budżetu Obywatelskiego, nie pamięta gdzie będzie zlokalizowana, ale sprawdzi i przekaże 

informacje. Drugie pytanie radnej dotyczyło zakupu ciągnika. Krzysztof Gałka, p. o. 

dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wyjaśnił, że ciągnik znajdujący się 

obecnie na stanie, który służy do wykonywania drobnych prac remontowych jest już w bardzo 

złym stanie technicznym i konieczny jest zakup nowego. Kolejnie radna Kamila Majewska 

zapytała czy będzie budowana fontanna przy ulicy Tuszyńskiej. Pani Pokorska wyjaśniła, że 

jest to zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Winiarskie zmiany 

- Płuca Kalisza, znajduję się tam obecnie centrum rekreacji i sportu z boiskami, placem zabaw 

oraz siłownią i dodatkowo zostanie wybudowana fontanna posadzkowa. Radny Eskan 

Darwich zapytał, na jakim etapie jest zadanie związane z regulacją cieków Krępicy i Piwonki  

i poprosił o przygotowanie tabeli, na jakie cele były przenoszone środki z tego zadania  

w ciągu roku. Pani Pokorska wskazała, że jak już wcześniej wielokrotnie podkreślała 

zabezpieczone środki na tym zadaniu dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej  

i przebudowy rowu RC 1 wraz ze zbiornikami. Na dzień dzisiejszy przygotowana 

dokumentacja została złożona do pozwolenia na budowę, po jego uzyskaniu zostanie 

ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Radny Tadeusz Skarżyński wskazał, że wszelkie 

działania polegające na wtrzymaniu prac związanych z regulacją Krępicy są bardzo źle 

przyjmowane przez mieszkańców osiedla Korczak i Ogrody, ponieważ stanowi to dla nich 

dużą uciążliwość zwłaszcza kwestię podtopień. Następnie radny Skarżyński zaapelował do 

radnych, którzy chcą przenosić środki finansowe z tego zadania na inne, aby o tym pamiętali. 

Dodał, że również ważną kwestią jest to, aby Prezydent dopilnował realizacji tych zadań. 

Radny Eskan Darwich wskazał, że w ten sposób chcą mobilizować do działania, aby w końcu 

zakończyć to zadanie i nie traktować go, jako skarbonkę w każdym roku budżetowym. 

Przewodniczący komisji, Artur Kijewski wskazał, że jeżeli dobrze rozumie to cały 

przeciągający się proces wynika z konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń, na które 

się czeka. Stanisław Krakowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta potwierdził  

i dodał, że najdłuższa procedura dotyczyła uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Radny 

Sławomir Chrzanowski dodał, że rozpoczął ten temat trzy kadencje temu począwszy od 

Piwonic następnie dołączył temat Korczaka. Były złożone interpelacje, które rozpoczęły ten 

temat. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat część spraw została rozwiązana. Następnie radny 
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dodał, że temat ten pojawia się od sześciu lub siedmiu budżetów i jeżeli miałoby się okazać, 

że zadanie to staje się niejako skarbonką to w takim razie należałoby przeznaczyć 

zaplanowane środki na inne zadania. Pani Skarbnik wskazała, że zadanie to zaplanowane jest 

w WPF na rok 2020 i 2021. Następnie radni przeszli do głosowania: 8 osób za, 3 osoby 

wstrzymały się (11 obecnych). 

 

Ad. 14. Korespondencja. 

Radni zapoznali się z treścią: 

a) Pisma mieszkańców Osiedla Chmielnik dotyczące planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej. Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, 

czy zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami. Agnieszka Wypych, zastępca 

naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury poinformowała, że 

spotkanie zostało ustalone na czternastego stycznia i odbędzie się w Ratuszu. 

b) Pisma mieszkańca wnoszące uwagi i postulaty do „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Długa i Szeroka”. Obecny na posiedzeniu mieszkaniec, 

autor pisma wskazał, że chciał tym pismem zwrócić uwagę radnych na to, że 

zaproponowane rozwiązania w wyłożonym planie a mianowicie zlokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie tego osiedla będzie miało zły wpływ 

na tą okolicę i na co mieszkańcy nie zgadzają się od lat. Przewodniczący komisji, Artur 

Kijewski wskazał, że należy poczekać na efekt zorganizowanego spotkania  

z mieszkańcami i jeżeli będzie taka potrzeba to zostanie zorganizowane posiedzenie 

wyjazdowe komisji. Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy możliwe jest wprowadzenie 

zmian do Studium, które umożliwią powstanie tam zabudowy szeregowej. 

Przewodniczący poprosił o przygotowanie odpowiedzi dla radnej.   

c) Pisma mieszkańców nieruchomości przy Al. Wolności 14 z prośbą o interwencję  

w sprawie umieszczenia pasów dla pieszych przed wejściem do bloku. Krzysztof Gałka, 

p. o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji poinformował, że jest umówiony 

z mieszkańcami tej nieruchomości na spotkanie w pierwszych dniach stycznia. Sprawa ta 

była przedmiotem analizy zespołu ds. organizacji ruchu i została rozpatrzona negatywnie, 

ponieważ usytuowanie pasów bezpośrednio przed wejściem jest bardzo niebezpieczne. 

Mieszkańcom zostanie zaproponowane utworzenie przejścia w rejonie zjazdu z placu 

Bogusławskiego, ale ostateczna decyzja zapadnie w miesiącu styczniu. Obecna na 

posiedzeniu mieszkanka nieruchomości wskazała, że zaproponowane rozwiązanie nie jest 

dobre, ponieważ na tej ulicy znajduje się już jedno przejście z jednej strony, ale z drugiej 
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strony już tego przejścia nie ma. Dla osób idących od strony ulicy Bankowej byłoby to 

przedłużenie tego przejścia. Następnie mieszkanka dodała, że ważniejsze jest życie  

i bezpieczeństwo ludzi niż to, że zmniejszy się ilości miejsc parkingowych. Pan Gałka 

odpowiedział, że generalną zasadą organizowania przejść dla pieszych są 

charakterystyczne miejsca, czyli skrzyżowania itp. i nie powinny być rozmieszczane, co 

kilka metrów. Następnie p. Gałka dodał, że wyznaczając miejsce przejścia dla pieszych 

musi być pewny, że jest bezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.  

d) Pisma Rady Osiedla Chmielnik z dnia 06-12-2019 r. w sprawie umieszczenia  

ul. Toruńskiej w harmonogramie inwestycji na 2020 rok. Radna Elżbieta Dębska 

wskazała, że należałoby rozpocząć w tym roku tą inwestycję, ponieważ zlokalizowany 

jest tam szpital a projekt jest gotowy i czeka od kilku lat. Przewodniczący komisji, Artur 

Kijewski wyjaśnił, że ulica Toruńska miała zostać wyremontowana w 2018 roku, ale 

środki na ten cel zostały rozdysponowane na inne zadania. Krzysztof Gałka dodał, że 

program budowy dróg osiedlowych został już określony i jeżeli remont tej ulicy miałby 

się w 2020 roku znaleźć to trzeba z niego usunąć inne zadanie, natomiast ta ulica 

umieszczona jest w programie na rok 2021.   

e) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 

095169D3Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu. 

f) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 

0952473Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 

budżetowej na 2020 rok. 

g) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 

0957473Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF. 

 

Ad. 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Dariusz Grodziński odniósł się do omawianej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały 

dotyczącej ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie  

i zapytał, czy nastąpi podwyżka cen za bilety podając przykład ceny biletu miesięcznego, za 

który obecnie dla posiadacza karty mieszkańca wynosi 80 złotych a w cenniku określona jest 

kwota 108 złotych. Krzysztof Gałka p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 

odpowiedział, że uchwała określa ceny maksymalne a w ślad za tą uchwałą będzie wydane 

zarządzenie Prezydenta, w którym jak zapewnił nie będzie żadnych podwyżek cen biletów. 

Radny Grodziński stwierdził, że uchwała daje, zatem możliwość wprowadzenia podwyżek  
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i został wprowadzony w błąd. Artur Kijewski, przewodniczący komisji wskazał, że zwrócił 

się z interpelacją do Prezydenta w sprawie przekazania środków na niezrealizowane zadanie  

z Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku dotyczące budowy kompleksu boisk w Szczypiornie, 

na co Prezydent odpowiedział, że zostanie zrealizowane w momencie pojawienia się wolnych 

środków i poprosił o wykonanie tego zadania z rezerwy powstałej w Budżecie Obywatelskim 

w pierwszej kolejności. 

  

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym 

oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 
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