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Protokół Nr 0012.03.49.2021 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.06.47.2021 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.08.49.2021 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza 

 

ze wspólnego posiedzenia, 

które odbyło się w dniu 28 października 2021 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 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów 

komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Korespondencja. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

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

 

Ad.1.Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta 

Kalisza pan Sławomir Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości.  

 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 

Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych). 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 12 osób za (12 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych).  



Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty przez wszystkie komisje.  

 

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów 

komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Poinformowała, że 

została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która pozwala 

w niektórych sytuacjach na pokrycie części kosztów za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych miasta, niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśniła, że jeżeli rada miasta zdecyduje się na 

takie rozwiązanie musi to zostać przyjęte w formie uchwały.  

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 2 osoby przeciw (9 obecnych). Projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 10 osób za, 3 osoby przeciw 

(13 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.4.Korespondencja. 

Brak. 

 

Ad.5.Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Pan Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

podziękował za zorganizowanie posiedzenia tuż przed sesją i za pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały.  

 

Ad.6.Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Miasta Kalisza pan Sławomir Lasiecki zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział 

oraz dyskusję.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Kalisza 

/... / 

Sławomir Lasiecki 

 

 

 

 

 



Przewodniczący 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza 

/... / 

Artur Kijewski 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Kalisza 

/... / 

Roman Piotrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


