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PORZĄDEK OBRAD 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033. 

6. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania 

środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. 

8. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu 

na dzień 31 grudnia 2017 roku. 

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

10. Analiza uwag i wniosków mieszkańców zgłoszonych do projektu 

"Miejscowego planu zagospodarowania - Chmielnik północ - wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko". 

11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do 

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i 

zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”. 

12. Korespondencja. 

- pismo firmy Gold Casino Sp. z o.o.  w sprawie wydania opinii 

o lokalizacji kasyna gry, 

- pisma mieszkańców ul. Długiej, Podkowińskiego i Stawiszyńskiej 

w sprawie planowanego przebiegu  drogi na osiedlu Chmielnik 

- odp. Prezydenta Miasta na wniosek Komisji w sprawie przedstawienia radnym 

projektu nowego basenu na osiedlu Dobrzec. 



13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju, p. Tomasz Grochowski, powitał wszystkich radnych  

i zaproszonych gości.  

 

 

Ad.2.  Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić zmiany w porządku obrad. I tak punkt 13 

będzie rozpatrywany, jako 3, punkt 10 w części dotyczącej wolnych wniosków, jako 4, a 

punkt 3 został wykreślony z porządku obrad. Wszystkie pozostałe punkty według wcześniej 

ustalonej kolejności.  

W głosowaniu przyjęto nowy porządek obrad: 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.3.  Wolne wnioski. 

Radny Radosław Kołaciński zgłosił cztery wnioski formalne. Pierwszy w sprawie 

wprowadzenia nowego zadania do budżetu Miasta Kalisza pod nazwą "Budowa 

nieutwardzonego odcinka ulicy Głogowskiej - zaprojektowanie, budowa kanału deszczowego, 

chodników, oświetlenia, jezdni. Odcinek znajduje się pomiędzy  

ul. Grunwaldzką a Smolną. Koszt ok. 450.000 zł, źródło finansowania wolne środki." 

Głosowanie nad wnioskiem: 7 osób za (7 obecnych). 

Drugi wniosek w sprawie wprowadzenia nowego zadania polegającego na wybudowaniu 

ulicy Etruskiej i Ateńskiej. Koszt ok. 750.000 zł, źródło finansowania wolne środki. 

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za, 1 osoba wstrzymała się (6 obecnych). 

Trzeci wniosek dotyczył zwiększenia środków finansowych na rewitalizację jeziora U Grona 

w roku bieżącym o kwotę 500.000 zł, źródło wolne środki lub budżet Miasta lub Budżet 

Obywatelski. 

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za, 2 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się  

(8 obecnych). 

Ostatni czwarty wniosek dotyczył zwiększenia środków finansowych dla Miejskiego Zarządu 

Dróg i Komunikacji na zadanie - remont chodnika na ul. Tatrzańskiej na odcinku pomiędzy 

ul. Głogowską a Sokolnnicką po prawej stronie patrząc od ul. Spółdzielczej. 

Głosowanie nad wnioskiem: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się  (9 obecnych). 

 

Ad.4.  Analiza uwag i wniosków mieszkańców zgłoszonych do projektu "Miejscowego 

planu zagospodarowania - Chmielnik północ – wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko". 

Głos zabrała p. Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury, która wskazała, że jest jeszcze za wcześnie na omówienie 

ponieważ termin składania uwag i wniosków upłynął w dniu wczorajszym i mogą jeszcze 

wpływać te przesłane pocztą do końca tygodnia. Na ten moment wpływały głównie uwagi 

dotyczące przebiegu projektowanej drogi zbiorczej. Kilka uwag dotyczyło dróg dojazdowych 

i zarzutów odnośnie tego, że przebiegają one przez nieruchomości składających uwagi oraz 

jedna w sprawie powierzchni nowo wydzielonych działek. Pani Agnieszka Wypych 

zaznaczyła, że  każda z uwag zostanie przeanalizowania i jest przekonana, że pewne zmiany 

w projekcie nastąpią głównie przy przebiegu drogi zbiorczej Wiązać się to będzie  

z ponowieniem uzgodnień z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji oraz z ponownym 

wyłożeniem do konsultacji z mieszkańcami. Następnie głos zabrała przedstawicielka 

mieszkańców osiedla Chmielnik, która wniosła uwagi co do przebiegu drogi zbiorczej oraz do 



kwestii przejęcia terenu po PKN Orlen, który ma zostać przeznaczony na działalność 

usługową, co jest nie zgodne z wolą mieszkańców, którzy w zeszłym roku złożyli petycję 

dotyczącą przeznaczenia tego terenu pod zabudowę niską lub pod teren zieleni. Pani 

Wiceprezydent Barbara Gmerek poinformowała, że PKN Orlen posiada ten teren  

w użytkowaniu wieczystym i to że w tym momencie nie ma tam stacji benzynowej nie 

oznacz, że spółka ta straciła prawo do jej użytkowania. Pan Michał Marczak Naczelnik 

Wydziału Geodezji i Kartografii potwierdził, że było wysłane pismo do PKN Orlen w sprawie 

przekazania przez spółkę tego terenu Miastu Kalisz, otrzymano odpowiedź negatywną.  

Radny Jacek Konopka zaproponował, aby znaleźć inną lokalizację dla PKN Orlen  

i zaproponować zamianę. W wyniku powstałej dyskusji Radni zgłosili wniosek formalny  

w sprawie: zobowiązania przedstawicieli Miasta Kalisza do przeprowadzenia rozmów ze 

Spółką PKN Orlen na temat przekazania lub zamiany terenu przy zbiegu ulic Stawiszyńskiej  

i Zjazd na rzecz Miasta Kalisza w możliwie najkrótszym terminie. 

Głosowanie nad wnioskiem: 8 osób za, (8 obecnych). 

 

 

Ad.5.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 3 osoby wstrzymały się  

(7 obecnych). 

 

 

Ad.6.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2018 – 2033. 

Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 3 osoby wstrzymały się  

(6 obecnych). 

 

 

Ad.7.  Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania 

środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

Projekt uchwały omówił Aleksander Quoos Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Spraw Obronnych, który wskazał, że w wyniku przesunięć środków w bieżącym planie 

wydatków majątkowych pojawiła się możliwość dofinansowania budowy Komendy Miejskiej 

w całości deklarowaną kwotą 10 mln zł w 2018 r. co zwolni środki planowane na to zadanie 

w WPF w 2019 r. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 osoby przeciw, 2 osoby 

wstrzymały się (8 obecnych). 

 

 

Ad.8.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Sprawozdanie w części merytorycznie wynikającej z działalności Komisji omówił Naczelnik 

Wydziału Geodezji i Kartografii p. Michał Marczak.  

Głosowanie: 5 osób za, 2 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się (8 obecnych). 

 

 

 

 

 



Ad.9. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień  

31 grudnia 2017 roku. 

Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się  

(8 obecnych). 

 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. 

Projekt uchwały przedstawiła p. Anna Matysiak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

która poinformowała, że wpłynął wniosek firmy Gold Casino Sp. z o.o. z siedzibą  

w Częstochowie w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Kaliszu w siedzibie 

Hotelu „Calisia” przy ul. Nowy Świat 1-3. Radny Adam Koszada zapytał którakolwiek z firm 

wsparła jakąś inicjatywę społeczną zgodnie z ich wcześniejszymi zapewnieniami. Radna 

Magdalena Spychalska wskazała, że należy się zwrócić z pismem do konkretnych podmiotów 

z zapytaniem jakie inicjatywy poparli. Następnie Radna Małgorzata Zarzycka zgłosiła 

wniosek formalny w sprawie wysłania zapytania do firmy Finkorp Sp. z o.o. jakie inicjatywy 

o charakterze społeczno - kulturalnym wsparła finansowo (rzeczowo) spółka w mieście 

Kaliszu w okresie prowadzenia swojej działalności. 

Głosowanie nad wnioskiem: 8 osób za (8 obecnych). 

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z wnioskiem: 7 osób za, 1 osoba przeciw (8 

obecnych). 

 

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia 

wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielona perła 

miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego  

w Kaliszu”. 
Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych). 

 

 

Ad.12. Korespondencja. 

Członkowie komisji zapoznali się z treścią: 

- pisma firmy Gold Casino Sp. z o.o.  w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry, 

które zostało omówione w punkcie 10. 

- pisma mieszkańców ul. Długiej, Podkowińskiego i Stawiszyńskiej w sprawie planowanego 

przebiegu  drogi na osiedlu Chmielnik i zaproponowali zorganizowanie wyjazdowego 

posiedzenia komisji. 

- odpowiedzią Prezydenta Miasta na wniosek Komisji w sprawie przedstawienia radnym 

projektu nowego basenu na osiedlu Dobrzec. Radna Małgorzata Zarzycka zapytała czy 

wystąpiły jakieś zmiany w statusie projektu. Odpowiedzi udzielił p. Michał Pilas naczelnik 

Wydziału Gospodarowania Mieniem wskazując, że zgodnie z procedurą po otrzymaniu 

pozytywnej opinii komisji został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

wniesienia aportem na tablicy ogłoszeń oraz został zamieszczony w biuletynie informacji 

publicznej na okres trzech tygodni. Kolejne trzy tygodnie będą trwały działania związane  

z wniesieniem aportu. Zgodnie z tym w połowie maja będą podjęte formalne działania. 

 

 

 



Ad.13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Radosław Kołaciński zgłosił wniosek w sprawie budowy ulicy Racławickiej  

z odwodnieniem, chodnikami, oświetleniem, jezdnią - koszt około 1 mln zł. Źródło 

finansowania wolne środki.  

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za, 2 przeciw (7 obecnych). 

Radny Adam Koszada zgłosił wniosek w sprawie budowy odcinka ul. Wyszyńskiego wokół 

bloków nr 13 i 21 z wolnych środków. 

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 

Radny Eskan Darwich złożył wniosek formalny w sprawie przeznaczenia w tym roku 1 mln 

zł na zadanie rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Kalisza z wolnych środków. 

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 

Kolejny wniosek Radnego Eskana Darwicha w sprawie przeznaczenia 150.000 zł na zadanie 

"Miejski Ogród - miejsce wypoczynku i zabaw w śródmieściu. Lokalizacja - działka należąca 

do Miasta 18/21 obręb 016 Śródmieście, teren przyległy do SP Nr 1. Wniosek z inicjatywy 

mieszkańców osiedla Śródmieście I. 

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 

Radny Radosław Kołaciński zgłosił wniosek w sprawie wykonania projektu budowlanego  

i wybudowania boiska szkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 ul. Św. Michała 

1, kwota 500.000 zł z wolnych środków. 

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 

Kolejny wniosek Radnego Radosława Kołacińskiego w sprawie wykonania projektu 

budowlanego i wybudowania boiska szkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3  

ul. Św. Michała 1, kwota 500.000 zł z wolnych środków. 

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 

Kolejny wniosek Radnego Adama Koszady w sprawie dokończenia remontu poddasza 

Publicznego Przedszkola przy ul. Handlowej na cele edukacyjne z wolnych środków. 

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 

 

 

Ad.14. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie, 

dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.   

 

 

 

 

 
Przewodniczący 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tomasz Grochowski 

 


