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Protokół Nr 0012.5.61.2018 

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza, 

które odbyło się dnia 25 września  2018 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 uchwalenia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. 

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – Chmielnik Północ ”. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców ”. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”. 

8.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej ”. 

9.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B ”. 

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

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

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

 Miasta Kalisza na lata 2018-2036. 

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.  



15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 

samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok. 

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 

samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok. 

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. 

18.  Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6823.01.0007.2013.BJ  

z dnia 18-09-2018r. w sprawie nieodpłatnego nabycia dla Miasta Kalisza. 

19.  Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6840.01.0025.2018.JS z dnia 18-09-2018r. w 

sprawie zbycia nieruchomości dla KTBS. 

20.  Korespondencja. 

 Pismo Rady Osiedla Chmielnik ws. zagospodarowania terenu przy ulicy Zjazd. 

 Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące  

o wysokości udzielonych dotacji. 

 Pismo ws. zawieszenia podjęcia uchwały o zatwierdzeniu planu dla obszarów 

w rejonie Sulisławic. 

 Pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu. 

21.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

22.  Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad 1. Otwarcie posiedzenia. 

Posiedzenie otworzył Tomasz Grochowski, przewodniczący komisji, który przywitał 

wszystkich zebranych. 

 
Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. 

Pan przewodniczący Tomasz Grochowski zaznaczył, że projekt tej uchwały był już 

głosowany na poprzednim posiedzeniu i został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. 

Następnie został skierowany do zaopiniowania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu regulującego został ponownie 

przedłożony komisji. Radny Radosław Kołaciński zapytał czy projekt tej uchwały niesie za 

sobą wzrost kosztów dla mieszkańców miasta. Odpowiedzi udzieliła p. Anna Chmara – 

dyrektor PWiK, która wskazał , że regulamin nie odnosi się do ceny a jedynie, do jakości 

świadczonych usług i został rozszerzony o wymogi ustawy.  

Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – Chmielnik Północ ”. 

Projekt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, która przedstawiła zebranym przebieg 



sporządzania projektu planu miejscowego, w którym zapewniono możliwość udziału 

społeczeństwa poprzez umożliwienie składania wniosków i uwag do projektu planu 

miejscowego oraz udział w dyskusji publicznej na temat przyjętych rozwiązań. Radny 

Dariusz Grodziński wskazał, że otrzymany rysunek planu miejscowego jest kompletnie nie 

czytelny. Pani Agnieszka Wypych zaprezentowała wszystkim zebranym wersje rysunku   

w skali 1:1000 w trakcie, której rozgorzała dyskusja pomiędzy Radnymi, mieszkańcami  

i innymi zaproszonymi uczestnikami. Następnie przewodniczący  Tomasz Grochowski zgłosił 

wniosek formalny o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ ” polegającej na 

zmianie przeznaczenia działek o numerach 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 101, 102, 103, 110/8, 

110/10, 111/10, 111/2 (obręb 8) z działalności usługowej na budownictwo mieszkaniowe lub 

budowę zielonego miejsca odpoczynku z placem zabaw i sprzętem do rekreacji fizycznej. 

Radni przeszli do głosowania nad wnioskiem: 5 osób za, 2 osoby wstrzymały się  

(7 obecnych). 

Następnie Radni głosowali projekt uchwały wraz z wnioskiem: 5 osób za, 2 osoby 

wstrzymały się (7 obecnych).  

      
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. 
Projekt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Przewodniczący Tomasz Grochowski dodał, że 

wpłynęło pismo p. █████████ z prośbą o zawieszenie podjęcia uchwały 

miejscowego planu zagospodarowania. Pani Wypych poinformowała, że Państwo ██████ 

byli osobiście w wydziale i złożyli wniosek do zmiany planu polegający na zmianie 

przeznaczenia działki z usługowej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co zostało 

uwzględnione oraz zażądali zjazdu bezpośrednio z ul. Rzymskiej, co okazał się nie możliwe  

ze względu na odległości między skrzyżowaniami i warunki techniczne dotyczące 

usytuowania dróg. W sąsiedztwie tej działki przewidywany jest przebieg drogi publicznej. 

Radny Radosław Kołaciński poinformował, że p. ██████ spotkali się również z Radnymi  

w tej sprawie i zgłosił wniosek formalny o nie procedowanie tego planu zagospodarowania. 

Następnie głos zabrał Przedstawiciel osiedla  Sulisławice, który poinformował, że 

p.███████ składali dwa razy wnioski i nie skorzystali z podanych rozwiązań i blokowanie 

teraz uchwalenia planu  dla dwóch osób powoduje wstrzymanie wszelkich inwestycji na tym 

terenie. W  wyniku tej wypowiedzi rozgorzała dyskusja pomiędzy Radnymi, po której Radny 

Radosław Kołaciński wycofał swój wniosek i przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały: 5 osób za, 3 osoby wstrzymały się (8 obecnych).  

 

 

Ad 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców ”.    

Projekt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Radny Radosław Kołaciński zgłosił wniosek 

formalny przeciwko umieszczeniu w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców ” - że 

dopuszcza się na terenach objętych planem przedsięwzięcia mogącą potencjalnie znacząco 



oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko. Następnie glos zabrała p. Monika Otrębska – Juszczak – Naczelnik Wydziału 

Strategii i Rozwoju, która odczytała opinię Rady Biznesu, po czym rozpoczęła się  dyskusja. 

Następnie Radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem:  4 osób za, 3 osoby przeciw,  

2 osoby wstrzymały się (9 obecnych).   

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z wnioskiem: 4 osób za, 3 osoby przeciw, 2 osoby 

wstrzymały się (9 obecnych).   
 

Ad 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”. 

Projekt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Radny Radosław Kołaciński zapytał czy 

mieszkańcy pobliskich domów szeregowych mieli świadomość, gdy występowali o warunki 

zabudowy, co znajduję się w ich sąsiedztwie. Pani Agnieszka Wypych poinformowała, że 

mieli świadomość, ponieważ zakład powstał wcześniej. Radna Magdalena Spychalska 

włączyła się do dyskusji z uwagi na fakt zamieszkania w tym rejonie i potwierdziła, że nie 

odczuwa żadnych negatywnych wpływów zakładu „Dr. MARCUS” będącego w sąsiedztwie. 

Następnie głos zabrała przedstawicielka rady osiedla, która zwróciła uwagę na fakt, że  

w wyniku  złożonych  uwag przez kilku mieszkańców dotyczących możliwości przeznaczenia 

terenów znajdujących się w sąsiedztwie znajdującej się tam fermy drobiu pod zabudowę 

jednorodzinną spowodowało wyłączenie znacznej cześć terenów z miejscowego planu 

zagospodarowania i zablokowało to możliwość ich dalszego rozwoju. Wyrażając wolę  

mieszkańców przedstawicielka rady osiedla wskazała, że chcieliby rozszerzenia tego planu 

zagospodarowania. Pani Agnieszka Wypych poinformowała, że nie ma możliwości włączenia 

tego terenu do powstałego planu zagospodarowania, należy stworzyć nowy miejscowy plan 

zagospodarowania. Radny Radosław Kołaciński zgłosił wniosek formalny o przystąpienie do 

procedury uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Szczypiorno pod 

zabudowę jednorodzinną i usługową zgodnie z załącznikiem nr 1. Radni przeszli do 

glosowania nad wnioskiem: 9 osób za, (9 obecnych).   

Głosowanie nad  projektem uchwały wraz z wnioskiem: 9 osób za, (9 obecnych).    

 

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej ”.  

Projekt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Radny Radosław Kołaciński zapytał, jaki rodzaj 

usług jest uwzględniony w projekcie. Pani Agnieszka Wypych wskazała, że są to usługi 

nieuciążliwe rozumiane, jako usługi niepowodujące przekroczenia standardów, jakości 

środowiska poza terenem lub lokalem, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie są 

zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Następnie Radni przeszli do głosowania nad  projektem uchwały: 9 osób za,  

(9 obecnych).    

 

 

 

   



Ad 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B ”. 

Projekt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania 

nad projektem uchwały: 9 osób za, (9 obecnych).    

 

Ad 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 

Informację omówiła p. Irena Sawicka – Skarbnik Miasta w części dotyczącej zakresu 

działania komisji. Informacja została przyjęta do wiadomości.  

 

Ad 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Informację omówiła p. Irena Sawicka – Skarbnik Miasta w części dotyczącej zakresu 

działania komisji. Informacja została przyjęta do wiadomości.  

 

Ad 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Projekt uchwały omówiła p. Irena Sawicka – Skarbnik Miasta w części dotyczącej zakresu 

działania komisji. Radny Dariusz Grodziński zgłosił wniosek formalny o przeznaczenie  

119 066 zł na remont czterech toalet w Szkole Podstawowej nr 17 z dostosowaniem ich do 

potrzeb uczniów niepełnosprawnych zamiast 59 066 zł przeznaczonych na remont Kancelarii 

Ogólnej Urzędu Miasta Kalisza i zamiast 60 000 zł przeznaczonych na remont elewacji 

budynku Straży Miejskiej. Głosowanie nad wnioskiem: 7 osób za, (7 obecnych).  

Następnie wniosek formalny zgłosił Radny Radosław Kołaciński w sprawie zwiększenia 

środków finansowych o kwotę 150 000 zł na zadanie Bezpieczna Droga, ulica Zagorzynek, -

chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na 

ulicy Zagorzynek, jako źródło finansowania oszczędności z zadania budowy płyty Rynku 

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

Kolejny wniosek zgłosił Radny Tomasz Grochowski w sprawie zwiększenia środków 

finansowych dla MZDiK o kwotę 400 000 zł na zadanie: budowa ulicy Kordeckiego odcinek 

na przeciwko Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek, źródło finansowania 

oszczędności z zadania budowy płyty Rynku Głównego. Głosowanie nad wnioskiem: 8 osób 

za, 1 osoba wstrzymała się  (9 obecnych). 

Kolejny wniosek głosił Radny Eskan Darwich o przeznaczenie 450 000zł na realizację 

projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków, źródło finansowania oszczędności z zadnia 

budowa i modernizacja płyty Rynku Głównego. Głosowanie nad wnioskiem: 8 osób za,  

1 osoba wstrzymała się  (9 obecnych). 

Następny wniosek formalny zgłosił Radny Martin Zmuda o zwiększenie środków o kwotę  

50 000zł na zadanie budowa chodników na ulicy Pogodnej oraz Szczypiornickiej, źródło 

finansowania oszczędności z zadania budowy i modernizacji płyty Rynku Głównego. 

Głosowanie nad wnioskiem: 7 osób za, 1 osoba wstrzymała się  (8 obecnych). 

Następnie Radni przeszli do głosowania na projektem uchwały wraz z wnioskami: 5 osób za, 

1 osoba przeciw, 2 osoby wstrzymały się  (8 obecnych). 

 

 

 



Ad 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2018-2036. 

Radny Radosław Kołaciński zapytał cytuję: „czy to, co teraz zrobiliśmy wchodzi  

w wieloletnią? Nie wchodzi?” Pani Skarbnik Irena Sawicka odpowiedziała cytuję: „to, co 

Państwo w tej chwili zrobiliście to nie jest w wieloletniej prognozie finansowej, dlatego że to 

dopiero my musimy sprawdzić jak to może być zrealizowane i w autopoprawce w miesiącu, na 

sesji będzie przedstawione”.  

Wobec braku dalszych pytań Radni przeszli do głosowania na projektem uchwały: 2 osoby 

za, 6 osób wstrzymało się  (8 obecnych). 

 

Ad 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

Pan Przewodniczący Tomasz Grochowski zapytał Radnych czy życzą sobie jeszcze usłyszeć 

coś na temat tego punktu. Radni nie wskazali takiej potrzeby, wobec czego przystąpili do 

głosowania nad projektem uchwały: 7 osób za, (7 obecnych). 

 

 

Ad 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 

samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok. 

Projekt uchwały omówił Pan Mirosław Przybyła – dyrektor OSRiR. Radny Jacek Konopka 

poinformował, ze według jego wyliczeń dotyczących utrzymania oddawanego stadionu koszt 

wyniesie około 1 miliona złotych rocznie i poprosił Pana Dyrektora Przybyłę o potwierdzenie 

prawidłowości jego obliczeń. Pan Przybyła potwierdził, ze koszt utrzymania wyniesie około  

1 miliona rocznie. Następnie Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 6 osób 

za, 1 osoba wstrzymała się (7 obecnych). 

 

Ad 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 

samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok. 

Radny Jacek Konopka zapytał skąd wynikają zaplanowane na 2019 rok tak niskie przychody 

z tytułu komercyjnego  wynajmu pomieszczeń, a mianowicie kwota 8030 złotych, w stosunku 

do kosztów utrzymania wynoszących 107 000 złotych. Pan Mirosław Przybyła wyjaśnił, że 

pomieszczenia są wynajmowane po preferencyjnych stawkach, ale nie podmiotom prywatny  

a stowarzyszeniom i klubom, które to stanowią większą część korzystających 

z wynajmowanych pomieszczeń. Wobec braku dalszych pytań Radni przeszli do głosowania 

nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. 

Projekt uchwały omówił Pan Janusz Sibiński- naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  

i Mieszkaniowych. Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 7 osób za  

(7 obecnych). 



 

Ad 18. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6823.01.0007.2013.BJ z dnia  

18-09-2018r. w sprawie nieodpłatnego nabycia dla Miasta Kalisza. 

Pismo omówił Pan Michał Pilas naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem. Następnie 

Radni przeszli do głosowania w sprawie: 7 osób za (7 obecnych). 

 

 

Ad 19. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6840.01.0025.2018.JS z dnia  

18-09-2018r. w sprawie zbycia nieruchomości dla KTBS. 

Pan Andrzej Górski – prezes KTBS zaprezentował Radnym plany zagospodarowania 

nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 24 dotyczące adaptacji budynku 

biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Pan Michał Pilas naczelnik Wydziału 

Gospodarowania Mieniem, dodał, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja opiniuje zgodę na 

przekazanie gruntu natomiast odrębnie będzie musiało być zaopiniowane podwyższenie 

kapitału zakładowego spółki i objęcie udziałów. Następnie głos zabrał Radny Jacek Konopka, 

który wyraził swoja dezaprobatę dla tego planu ze względu na zbyt wysoki koszt realizacji  

i przy tym mało atrakcyjną lokalizację. Z kolei Radny Radosław Kołaciński zwrócił uwagę na 

to, że dzisiaj Radni mają zadecydować o tym czy chcą przekazać ten grunt dla KTBS żeby  

w przyszłości mógł tam budować i nigdzie nie jest powiedziane, że będzie realizowany 

właśnie ten projekt ponieważ jest to jedynie propozycja Pana Prezesa Górskiego. Radny Jacek 

Konopka dodał, że jeżeli nieruchomość zostanie przekazana KTBS to kierownictwo będzie 

decydowało o tym co będzie tam budowane. Pan Michał Pilas zaznaczył, że wyrażenie 

pozytywnej opinii w tej sprawie nie powoduje jeszcze wniesienia aportu a jedynie pozwala 

rozpocząć procedurę. 

Następnie Radni przeszli do głosowania: 6 osób za, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała 

się (8 obecnych). 

 

 

Ad 20. Korespondencja. 

- Pismo Rady Osiedla Chmielnik ws. zagospodarowania terenu przy ulicy Zjazd.  

 Zostało omówione w punkcie 4 porządku obrad dotyczącym projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ”. 

  

- Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące o wysokości 

udzielonych dotacji zostało przyjęte do wiadomości. 

 

- Pismo ws. zawieszenia podjęcia uchwały o zatwierdzeniu planu dla obszarów w rejonie 

Sulisławic zostało omówione w punkcie 5 porządku obrad dotyczącym projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. 

 

- Pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu dotyczące wpisania do Budżetu 

Miasta Kalisza na rok 2019 rozbudowy szkoły. Radny Sławomir Chrzanowski przybliżył 

zebranym aktualną sytuację. Następnie głos zabrał Wiceprezydent  Tomasz Rogoziński, który 

poinformował o kosztach związanych z ewentualnym wynajmem lub zakupem kontenerów, 



które wspomogą rozładować tłok panujący w szkole i tak cena zakupu kontenera waha się  

w granicach 3500 zł do 4500 zł za metr kwadratowy do tego dochodzi infrastruktura.  

W dalszej części wypowiedzi Wiceprezydent Tomasz Rogoziński wskazał, że Miasto kupiło 

w ubiegłym roku znajdujące się na terenie szkoły mieszkania, które to można wyremontować 

i przeznaczyć je na cele dydaktyczne oraz że nie jest to jedyna szkoła w mieście borykająca 

się z tego rodzaju problemem. W wyniku powstałej dyskusji przewodniczący Tomasz 

Grochowski wskazał, że ten temat będzie kontynuowany na rozpoczynającej się za chwilę 

Komisji Budżetu. 

 

Ad 21. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Radosław Kołaciński zapytał co się dzieje ze złożonymi przez niego wnioskami  

w sprawie powołania komisji, która miałaby za zadanie zbadać co dalej i jakie jest 

przeznaczenie tzw. rząpi lub inaczej mówiąc „dziurelli”- potocznie przyjętej nazwie, 

znajdującej się na Głównym Rynku oraz wydaną przez Konserwatora Zabytków decyzją  

o konieczności zadaszenia w formie ażurowej tego wykopu. Pani Anna Durlej Zastępca 

Naczelnika Wydziału Rozbudowy i Inwestycji poinformowała, że do sesji odpowiedź zostanie 

udzielona. Następnie głos zabrał Pan ██████████ – mieszkaniec pytając  

o korespondencje pomiędzy wydziałem P. Durlej i p. Pokorskiej a p. Żubryckim – 

projektantem płyty Rynku Głównego, konkretnie czy przesłana została odpowiedź na jego 

siedem stron uwag ponieważ minął już miesiąc od czasu przesłania i jak te wydziały mają 

zamiar wyegzekwować od p. Żubryckiego otrzymanie odpowiedzi. Pani Anna Durlej 

poinformowała, że odpowiedzi nie ma i jeżeli wpłynie po terminie to będą naliczane kary 

umowne w dalszej części wyjaśniła, że zgłoszone uwagi przez p. ███████████ zostały 

zweryfikowane przez Wydział i przekazał te, które były z punktu widzenia Wydziału istotne  

następnie projektant musi się do tego odnieść jeżeli tego nie zrobi to zgodnie z umowa 

przewidziane są kary umowne. Pan ████████ zapytał jak Wydział chce wyegzekwować 

kary umowne jeżeli nie ma protokołu pokontrolnego. Pani Anna Durlej poinformowała, że 

żaden przepis nie wprowadza obowiązku sporządzenia takiego protokołu. Kolejne pytanie  

p. ███████ dotyczyło obowiązku załączenia do projektu opinii geotechnicznej czego  

p. Żubrycki nie zrobił. Odpowiedzi udzieliła p. Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika 

Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, która wskazała, że projektant musi 

uzyskać taka opinię i potwierdza to wpisem w projekcie i nie ma takiego obowiązku okazania 

się tą opinia w świetle obowiązujących przepisów. 

 

Ad 22. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym 

oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

 

 
Przewodniczący 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tomasz Grochowski 



* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 

Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta. 

 


