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Protokół  nr 22/2016 

 

Z posiedzenia Komisji  Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady 

Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 13 maja 2016 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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.   

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Kalisza".     

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Kalisza za 2015 rok.  

6. Informacja na temat realizacji przez Miasto programu zmiany sposobu 

ogrzewania mieszkań z węglowego na ekologiczne - za 2015 rok i plany na 

2016.      

7. Korespondencja  

- pismo z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie dotyczące  

zaprojektowania „inteligentnego” osiedla z wykorzystaniem zasobów 

wody geotermalnej.    

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 



Ad. 1 

Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając 

wszystkich radnych i przybyłych gości. 

 

Ad.2 

Pan Roman Piotrowski poinformował, że do wcześniej ustalonego porządku 

obrad doszły  cztery dodatkowe projekty uchwał, przekazane już radnym  

w formie elektronicznej. W związku z tym zaproponował, by wprowadzić je do 

porządku posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 

Cmentarza Komunalnego w Kaliszu dodać jako punkt 5., projekt uchwały  

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym jako 

punkt 6, punktem 7. miałby być projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2016 rok, a punktem 8. projekt uchwały w zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. Pozostałe punkty 

zgodnie z wcześniejszą kolejnością.      

Tak zmieniony porządek radni przyjęli w głosowaniu: 6 osób za, 1 wstrzymała 

się (7 obecnych).   

 

Ad.3 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówiła pani 

Ewa Maciaszek, naczelniczka Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej UM.  

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

 

Ad.4 

Przy projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Kalisza", ponownie głos zabrała pani Ewa Maciaszek. 

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

 

Ad.5 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego  

w Kaliszu omówiła pani Daria Kozanowska, kierownik Biura Cmentarza 

Komunalnego.   

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

 

Ad.6 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu 

Komunalnym także omówiła pani Daria Kozanowska.  

Radny Dariusz Witoń pytał m.in. o to, jak wygląda wjazd na teren cmentarza firm 

kamieniarskich, czy wiąże się to z jakimiś szkodami i jakiego rzędu są to kwoty, 



bo docierają do  niego takie sygnały. Był również zainteresowany sprawą budowy 

kolumbarium i nowego domu przedpogrzebowego, na jakim etapie są te 

inwestycje, a także jak wygląda współpraca ze spalarnią zwłok? Z kolei radny 

Tomasz Grochowski pytał o to, czy zwiększy się opłata w przypadku 

umieszczania urny w grobie już istniejącym?  Radny Krzysztof Ścisły odnosząc 

się do przedstawionych przez panią kierownik zmian w niektórych opłatach,  

w tym proponowanych obniżek, odniósł się do nich sceptycznie, podkreślając,  

iż nie wierzy w to, że spółka komunalna obniża opłaty w sytuacji, kiedy wszystko 

dookoła drożeje. Zdaniem radnego, w jednym miejscu się obniży, w drugim 

podniesie, a w konsekwencji i tak zapłaci rodzina zmarłego. Zapowiedział 

zarazem, że będzie głosował przeciwko tej uchwale, żeby nikt mu później nie 

zarzucił, że nieświadomy niczego radny zagłosował za podwyżką opłat  

na cmentarzu. Dodał też, że niejednokrotnie było tak, iż radni otrzymywali 

różnego rodzaju materiały na dwa dni, czy tydzień przed sesją – oczywiście 

zgodnie z przepisami – ale nie było czasu ich przeanalizować i dobrze się nad tym 

zastanowić. Zaznaczył też, że zna paru ekspertów od spraw pogrzebowych i jest 

przekonany, że gdyby dał im do przeanalizowania   przedłożony materiał, to po 

dwóch, trzech tygodniach byłby w stanie określić jakie będą konsekwencje tych 

zaproponowanych obniżek i podwyżek. Ponieważ wiedzy takiej nie ma jego 

głosowanie nad projektem będzie takie, nie inne. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 1 przeciwna, 1 wstrzymała się  

(7 obecnych).   

 

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok omówiła 

pani Skarbnik Irena Sawicka, skupiając się na wnioskach merytorycznie 

dotyczących komisji środowiska, a mianowicie dodatkowych środkach, w kwocie 

5 tys. zł. przeznaczanych na modernizację domu przedpogrzebowego oraz nowym 

zadaniu wprowadzanym do budżetu, jakim jest rozbudowa i modernizacja 

Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, na kwotę 33 tys. zł.  

W obu przypadkach zadania sfinansowane zostaną z wolnych środków.              

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

 

Ad.8 

Projekt uchwały w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 

na lata 2016-2030 także omówiła pani Skarbnik. Tutaj również sprawa dotyczy 

dwóch wniosków. Jeden to wspomniane już przy uchwale budżetowej środki na 

remont domu przedpogrzebowego jako że zadanie, realizowane w roku ubiegłym 

i bieżących, znajduje się WPF. Drugi wniosek dotyczy nowego przedsięwzięcia, 

którego realizację przewidziano na lata 2017-2018, a będzie to Rozwój 

niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz  

z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność. 

Łączne nakłady to 5 mln. zł.              



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

 

Ad.9 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza  

za 2015 rok jest materiałem, który przekazany został radnym, wzorem lat 

poprzednich. Ponieważ materiał jest obszerny, a radni otrzymali go już wcześniej 

i mieli okazję szczegółowo się z nim zapoznać, pani Ewa Maciaszek przytoczyła 

jedynie kilka najistotniejszych danych dotyczących m.in. ilości odpadów jakie  

w roku ubiegłym odebrano od mieszkańców miasta, poziomu recyklingu. Radny 

Dariusz Witoń pytał m.in. o kwestie wywiązywania się mieszkańców  

z obowiązku składania deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie 

odpadami.           

Przedstawiony dokument nie podlega głosowaniu.  

Nim radni przeszli do kolejnego punktu pan Tomasz Grochowski poprosił  

o przegłosowanie wniosku, o którym wspominał przy okazji omawiania  

projektów uchwał dotyczących Regulaminu Cmentarza Komunalnego,  

o przeprowadzenie analizy SWOT oraz kosztów utrzymania Cmentarza 

Komunalnego w okresie kiedy zarządzało nim PUK (dwa ostatnie lata) oraz  

od momentu przejęcia obowiązków w tym zakresie przez Miasto – Biuro 

Cmentarza Komunalnego. Powyższa analiza pozwoli na wskazanie mocnych  

i słabych stron każdego z tych rozwiązań. Jednocześnie komisja prosi  

o przekazanie informacji na temat inwestycji jakie zostały przeprowadzone  

na cmentarzu w obu porównywanych okresach: wcześniejszego zarządzania 

przez PUK i obecnego, przez Miasto.             

Głosowanie nad wnioskiem radnego Tomasza Grochowskiego: 7 osób za  

(7 obecnych).   

 

Ad.10 

W tym punkcie obrad pani Ewa Maciaszek przekazała radnym informację  

na temat realizacji przez Miasto programu zmiany sposobu ogrzewania mieszkań 

z węglowego na ekologiczne, jak wyglądało to w roku 2015 i jakie są plany  

na rok bieżący, wspominając m.in. o programie KAWKA, do którego Miasto 

złożyło aplikację i czeka aktualnie na odpowiedź z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska.              

 

Ad.11 

W punkcie dotyczącym korespondencji znalazło się pismo z Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie dotyczące propozycji zaprojektowania 

„inteligentnego” osiedla z wykorzystaniem zasobów wody geotermalnej.   

Jak podkreśliła pani Ewa Maciaszek, trafiło ono również do prezydenta miasta,  

a w konsekwencji do wydziału środowiska, ale jak dodała, trudno jest dziś 

określić, na czym współpraca z Wojskową Akademią Techniczną miałaby 

polegać. W związku z tym zdecydowano, żeby wystąpić do wnioskodawcy  



o przekazanie większej ilości informacji i szczegółów. Jak zaznaczyła pani 

naczelnik, każda taka inicjatywa jeśli tylko przyniosłaby miastu określone 

korzyści, jest cenna i warta rozważenia. Jeśli tylko nadejdzie w tej sprawie 

jakakolwiek odpowiedź na pewno zostanie przekazana również  

do wiadomości radnych. 

Przy okazji omawiania tego tematu radny Krzysztof Ścisły przypomniał  

o wcześniejszych ustaleniach, jakoby sprawie wód geotermalnych i ich 

wykorzystaniu przez miasto, poświęcić odrębnie jedno z posiedzeń komisji 

środowiska, co zresztą wpisane zostało do planu pracy komisji na rok bieżący. 

Ponieważ wszyscy są co do tego zgodni wstępnie ustalono, że do tematu radni 

wrócą na komisji wrześniowej, przy czym dobrze byłoby do tego czasu pozyskać 

więcej informacji na temat propozycji złożonej przez Wojskową Akademię 

Techniczną. 

 

Ad.12 

Brak spraw bieżących i wolnych wniosków. 

 

Ad.13 

Dziękując wszystkim za obecność przewodniczący komisji Roman Piotrowski 

zamknął posiedzenie.  

 

 

 
          Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza 

/.../ 

Roman Piotrowski 

 

 

 

 

 

 

                          

 


