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Protokół Nr 0012.03.23.2020 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.06.24.2020 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej  

Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr  0012.08.25.2020 

 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Kalisza 

 

ze wspólnego posiedzenia, 

które odbyło się w dniu 6 maja 2020 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 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do 

realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”.(B+R+Ś) 

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 

miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-

2030”.(B+R+Ś) 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.(B+R+Ś) 

6. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę 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”. (B+R) 

7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa 



osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane 

przez Publiczne Służby Zatrudnienia. (B+R) 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński dokonał otwarcia posiedzenia witając 

wszystkich radnych i gości. 

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych).  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 13 osób za (13 obecnych). 

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

Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.  

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do 

realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”.(B+R+Ś) 
Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy sesja nadzwyczajna została zwołana ze względu na 

datę 18 maja, kiedy upływa termin aplikowania o fundusze i zmiany uchwał, aby spełniały 

wszystkie wymogi. Zaproponował również, aby uchwały omówić blokowo i kompleksowo na 

tyle, ile można. Przewodniczący Rady zgodził się z radnym Grodzińskim, aby projekty 

uchwał w punktach 3-5 omówić kompleksowo.  

Wobec powyższego przedstawiciel firmy ATMOTERM S.A. omówił projekty uchwał 

z punktów 3-5.  

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany.  

Radna Barbara Oliwiecka dopytała o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, gdzie w tabeli nr 16, 

są cele strategiczne. Jeden z nich to zmniejszenie wielkości emisji na terenie miasta oraz 

redukcja zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto w punkcie 1.5. występuje zdanie: 

usprawnienie systemu transportowego poprzez budowę i modernizację sieci dróg lokalnych, 

budowę ścieżek rowerowych, parkingów i ciągów pieszych. Zapis ten wzbudził w radnej 

niepokój, ponieważ gdyby ująć budowę parkingów buforowych, które by odciążyły centrum, 

to zapis jest jak najbardziej zasadny. Natomiast w tej chwili nie do końca wiadomo, jaka jest 

intencja, ponieważ nie wiadomo, jakie parkingu mają wpływ na redukcję zanieczyszczeń, 

ponieważ nie jest to doprecyzowane w dokumencie. Dodatkowo przy zapisie: usprawnienie 

systemu transportowego radnej brakuje dopisania słowa publicznego. Radna poprosiła 

o wyjaśnienie i ewentualną zmianę zapisów, aby były one jasne.  

Przedstawiciel firmy ATMOTERM S.A. wyjaśnił, że mamy do czynienia z dwoma 

aktualizacjami. Po pierwsze można dokonać aktualizacji całości dokumentu, w tym redaguje 

się pewne cele i wyznacza nowe perspektywy.  W tej chwili jesteśmy u schyłku pewnej 

perspektywy planu gospodarki niskoemisyjnej. Końcowy etap planu był przewidziany na 

2020 rok. Jak pokazuje rzeczywistość plany te wykraczają poza 2020 rok. Ale na pewno 

będzie potrzeba stworzenia nowej perspektywy na lata 2021-2027. Dodał, że celem 

aktualizacji było dodanie konkretnych inwestycji do planu, tak, aby móc się ubiegać o ich 

dofinansowanie. Ponadto wyjaśnił, że czasami cele są budowane bardziej ogólnie, aby 

poprzez szczegółowe doprecyzowanie nie zamknąć drogi do realizowania pewnych inwestycji 

w tym zakresie.  



Radna Oliwiecka poinformowała, że zrozumiała intencję autorów, zakres ich prac 

i podziękowała za udzielenie odpowiedzi.  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

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

został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-

2030”.(B+R+Ś) 
Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany.  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

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

został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.(B+R+Ś) 
Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany.  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 13 osób za (13 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

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

został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.6. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę 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”. (B+R) 
Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany.  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia. (B+R) 
Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany.  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  



 

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Radny Dariusz Grodziński poruszył temat obradowania zdalnego, które według radnego jest 

dosyć uciążliwe. Poprosił Przewodniczącego Rady Miasta o zasięgnięcie opinii w klubach 

radnych i rozważenie możliwości obradowania w normalnym trybie, oczywiście 

z zachowaniem środków ostrożności. Jeżeli propozycja ta wyda się zbyt wczesna radny 

zaproponował, aby skorzystać z platformy, dzięki której będzie możliwość przeprowadzenia 

posiedzenia w formie telekonferencji.  

Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński odpowiedział, że w maju planuje 

jeszcze obrady zdalne, a co do czerwca zostanie podjęta decyzja po konsultacjach z klubami 

radnych.  

 

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński 

zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/... / 

                                                                                           Tadeusz Skarżyński 

 
 


