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Protokół nr 39/2017 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, 

 

które odbyło się 17 lutego 2017 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 budżetowej na 2017 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”. 

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów  

w rejonie Sulisławic”. 

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”. 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”. 

12. Korespondencja: 

-  pismo Rady Osiedla Majków ws. cmentarza na ul. Żołnierskiej, 

- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza do Fundacji Green Fuel dotycząca możliwości 

bezpłatnego parkowania dla pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym  

i ekologicznym, 

- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek komisji ws. przygotowania 

dodatkowych informacji dot. powierzchni nieruchomości komunalnych zajętych przez 

napowietrzne linie przesyłowe wysokiego napięcia, 

- pismo pani Marzeny Wodzińskiej, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

dotyczące przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały 

ws. określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu 

PM10, PM2,5 oraz B(a)P”, 

- list otwarty w sprawie wolontariatu w kaliskim schronisku  dla zwierząt, 



- opinia Składu Orzekającego RIO w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu 

- opinia Składu Orzekającego RIO w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Miasta Kalisza.   

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając wszystkich radnych 

i przybyłych gości. 

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodniczący Roman Piotrowski zwrócił się do członków komisji z pytaniem, czy mają 

jakieś uwagi bądź propozycje zmian w przedłożonym porządku obrad. Wobec ich braku 

zaproponował głosowanie, w wyniku którego porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie.  

Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Pani Janina Błaszczyk-Walkowska, kierownik Biura Budżetu i Analiz, omówiła trzy wnioski 

budżetowe związane merytorycznie z komisją środowiska. Jeden, sporządzony przez 

kierownika Schroniska dla bezdomnych zwierząt, dotyczy nowego zadania inwestycyjnego 

związanego z oświetleniem i monitoringiem terenu schroniska. Dwa kolejne, przygotowane 

zostały przez naczelnika Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Pierwszy dotyczy zmiany 

w planie wydatków majątkowych i wprowadzenia nowego zadania pn.”Wykupy terenów pod 

inwestycje – nabycie nieruchomości”. Chodzi o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem  

na wykup działki przy ul. Celtyckiej pod regulację cieku wodnego Piwonia.  Powyższa kwota 

zdjęta zostaje z zadania „Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego 

wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. Ostatni z wniosków  dotyczy zmiany 

w planie wydatków majątkowych, czyli zmniejszenia o kwotę 590 000,00 zł. zadanie pn. 

„Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów  

z zamontowaniem  urządzeń podczyszczających” i o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe 

na trzy zdania, które jak zaznaczyła pani kierownik były lub będą szczegółowo omawiane na 

komisjach merytorycznych. Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali radni Krzysztof 

Ścisły, Edward Prus i Paweł Gołębiak.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 2 osoby za, 3 przeciw (5 obecnych). 

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

Projekt uchwały omówiła pani Janina Błaszczyk-Walkowska, kierownik Biura Budżetu  

i Analiz.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 2 osoby za, 2 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu  

(5 obecnych). 

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu.  

Projekt uchwały omówił pan Tomasz Rogoziński, zaznaczając, że już wcześniej,  

w październiku 2016 r., podjęta była uchwała deklaratoryjna w tej sprawie zakładająca 

udzielenie pomocy finansowej w wysokości 108 541,65 zł, która to kwota umieszczona została 

w budżecie miasta na 2017 rok. Jest to pomoc dla województwa wielkopolskiego  

w formie dotacji celowej na zadanie związane z ochroną zdrowia, a mówiąc ściślej  



na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego na terenie 

lotniska Michałków. Przedłożona radnym uchwała dotyczy umowy, która określa zasady  

i termin przekazania województwu wielkopolskiemu wymienionej kwoty dotacji.   

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. 

Krzysztof Gałka, po dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wyjaśnił,  

że przygotowany projekt uchwały ma na celu uwolnienie kierowców autobusów  

od konieczności wydawania tzw. biletów zerowych, przysługujących osobom zwolnionym  

z opłaty za przejazd. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że proces ten niepotrzebnie 

obciąża kierowców, a także przekłada się na niepunktualność w kursowaniu autobusów.  

W przypadku kontroli wystarczy, że pasażer okaże dokument potwierdzający uprawnienia  

do bezpłatnego przejazdu. Pan dyrektor, a także reprezentujący MZDiK pan Marcin Fingas 

udzielili też odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa Ścisłego dotyczące planów miasta 

związanych z zakupem biletomatów.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r. 

Projekt uchwały omówiła pani Anna Albin, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Zarówno pani naczelnik, jak i pan Adam Wyszatycki, 

kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt udzielili też informacji radnemu Krzysztofowi 

Ścisłemu, który pytał o kwestie utylizacji padłych zwierząt. Kto i na jakich zasadach się tym 

zajmuje.      

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 

 

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

przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”. 

Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Na pytanie radnego Krzysztofa Ścisłego odnośnie 

tego, na czyj wniosek przygotowany został omawiany projekt, pani naczelnik odpowiedziała, 

że są to osoby prywatne, których nazwisk nie pamięta, ale sprawdzi i udzieli panu radnemu 

informacji na ten temat.               

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (5 obecnych). 

 

Ad.9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów  

w rejonie Sulisławic”. 

Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.10.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”. 

Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 



Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”. 

Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Pani radna Jolanta Mancewicz zapytała, powołując 

się m.in. na różnego rodzaju informacje pojawiające się w lokalnej prasie, czy miasto zamierza 

podjąć jakiekolwiek działania zmierzające do wybudowania w tym rejonie punktu odbioru i 

segregacji odpadów komunalnych, a także czy prawdą jest, że na omawianym terenie znajduje 

się działka Skarbu Państwa, o nieuregulowanym stanie prawnym. Jak podkreśliła pani 

naczelnik, przeznaczenie terenu zostało ściśle określone w uzasadnieniu do uchwały, a jest nim 

sport i rekreacja, natomiast w kwestii działki miasto podjęło już kroki w celu jej przekazania 

przez wojewodę wielkopolskiego.                

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.12. Korespondencja.  

 

Ad.13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Ścisły wystąpił z wnioskiem, by zwołać specjalne posiedzenie komisji   

z udziałem kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, poświęconego 

omówieniu m.in. „Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu 

PM10, PM2,5 oraz B(a)P” oraz problemu zanieczyszczenia powietrza w Kaliszu, w tym 

sformułowań używanych w codziennych komunikatach Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego.   

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Kolejny wniosek radnego Krzysztofa Ścisłego dotyczył przygotowania przez Miejskie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu sprzętu 

jakim dysponuje Miasto i jaki może zostać użyty w przypadku zagrożenia powodziowego.  

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
         

 

 

              Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki  

           Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza  

            /.../  

                        Roman Piotrowski 

 

 


