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Protokół nr 44/2017 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 12 maja 2017 roku 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

PORZĄDEK OBRAD 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2016 rok.    

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza za 2016 

rok. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, 

wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego 

Parkowania i sposobu ich pobierania. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza za lata 2015-2016. 

9. Omówienie kwestii dotyczących zanieczyszczenia powietrza w mieście (wniosek 

komisji z dnia 17.02.2017r.).  

10. Korespondencja.  

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia.    

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając wszystkich radnych 

i przybyłych gości. 

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

W związku z faktem, iż pani Skarbnik dotrze na posiedzenie nieco później wiceprzewodniczący 

komisji Dariusz Witoń zaproponował, by punkt dotyczący Sprawozdania finansowego 

omówiony został w dalszej kolejności, po pojawieniu się pani Skarbnik. Radni przystali na 

takie rozwiązanie, po czy przyjęli porządek obrad  

z zaproponowaną zmianą.  

Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad: 8 osób za (8 obecnych). 

 

 



Ad.4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza  

za 2016 rok. 

Materiał omówiła pani Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

i Gospodarki Komunalnej UM.    

 

Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie 

Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. 

Projekt uchwały omówił pan Krzysztof Gałka, po. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji podkreślając, że celem proponowanej zmiany jest umożliwienie bezpłatnego 

parkowania właścicielom pojazdów o napędzie elektrycznym. Jak wynika z danych Wydziału 

Spraw Obywatelskich, na chwilę obecną w Kaliszu zarejestrowanych jest 18 takich pojazdów. 

W momencie przyjęcia proponowanej zmiany w uchwale, jedynym kosztem jaki ponosiliby 

właściciele tego typu pojazdów, byłaby jednorazowa opłata w wysokości 20 zł, związana  

z wyprodukowaniem specjalnego identyfikatora.          

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

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej. 

Projekt uchwały omówił pan Krzysztof Gałka, po. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji. Wyjaśnił, iż wprowadzany dodatkowy zapis w Statucie MZDiK związany jest 

z decyzją Prezydenta Miasta Kalisza odnośnie przekazania tej jednostce zadania w zakresie 

prowadzenia spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i umieszczaniem ich na 

parkingu strzeżonym.   

 

Głosowanie nad projektem uchwały: 10 osób za (10 obecnych).    

 

Ad.8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza za lata 2015-2016. 

Materiał omówiła pani Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

i Gospodarki Komunalnej UM.    

 

Ad.9. Omówienie kwestii dotyczących zanieczyszczenia powietrza w mieście (wniosek 

komisji z dnia 17.02.2017r.).  

Głos zabrała pani Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej UM, która przedstawiła m.in. opublikowaną dwa dni wcześniej przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska roczną ocenę jakości powietrza  

w województwie wielkopolskim za 2016 r., w której znalazły się też dane dotyczące 

przekroczonych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów m.in. w Kaliszu. Pani naczelnik 

wspomniała też o podejmowanych przez Miasto działaniach zmierzających do ograniczenia 

niskiej emisji, m.in. o wymianie sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na ekologiczny. 

Głos w dyskusji zabrali radni Piotr Lisowski, Paweł Gołębiak i Tomasz Grochowski, a także 

Krzysztof Gałka z MZDiK, który odniósł się do kwestii zanieczyszczeń komunikacyjnych,  

w tym działań podejmowanych w kierunku ograniczania emisji spalin, m.in. zakupu autobusów 

z napędem ekologicznym.  

O roli struktur zarządzania kryzysowego w całym systemie ochrony powietrza, co ujęte jest 

także w opracowanym dla Kalisza i przyjętym przez  sejmik województwa wielkopolskiego        

Programie Ochrony Powietrza, mówił pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych. 

 



Ad.3.  Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2016 rok.  

Ponieważ materiał omawiany jest na wszystkich komisjach pani Skarbnik zaproponowała 

formułę pytań ze strony radnych. Wobec ich braku członkowie komisji przeszli  

do głosowania.  

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 9 osób za, 1 wstrzymała się od głosu  

(10 obecnych).  

 

Ad.7.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Zmiany w budżecie, dotyczące ochrony zwierząt, drogownictwa, komunikacji, grobownictwa, 

inwestycji proekologicznych i edukacji ekologicznej, a więc związanych merytorycznie  

z komisją środowiska, omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. Szczegóły związane  

z przesunięciami w budżecie Schroniska dla bezdomnych zwierząt wyjaśniła pani Małgorzata 

Korzeniowska, zastępca kierownika. Na temat wniosku w sprawie likwidacji osuwiska przy ul. 

Łódzkiej mówił pan Krzysztof Gałka, po. dyrektora MZDiK. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 10 osób za (10 obecnych).             

 

Ad.10. Korespondencja.  

Opinia RIO – była wcześniej przekazana radnym i omawiana przez panią Skarbnik na innych 

komisjach więc odstąpiono od ponownego analizowania pisma.          

 

Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

W nawiązaniu do pytania odnośnie zmian organizacyjnych w Zakładzie Utylizacji  

i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jakie podczas ostatniego posiedzenia 

komisji zadała pani radna Jolanta Mancewicz, wyjaśnień udzielił pan Daniel Tylak, 

przewodniczący zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.  

 

Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.                
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji zakończył posiedzenie.  

 

 

           

 

 

         Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki  

          Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza  

/.../  

Roman Piotrowski 


