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P R O T O K Ó Ł  nr 0012.2.23.2016 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza  

P R O T O K Ó Ł  nr 0012.7.23.2016 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza  

ze wspólnego posiedzenia w dniu 18.05.2016 r.
 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

 

PORZĄDEK  OBRAD 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia  

do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza".  

4. Projekt uchwały zmieniającej 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”. 

5.  Projekt uchwały zmieniającej 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. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 

obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.  

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 

skrzyżowania ulic Dobrzecka  – Podmiejska - II”. 

8. 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.   

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Kalisza".     

10.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Kalisza  

za 2015 rok.  

11.  Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza 

Komunalnego w Kaliszu. 

12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne  

na Cmentarzu Komunalnym. 

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 

14.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2016-2030. 

15. Korespondencja: 

-uchwała RIO w Poznaniu ws wyrażenia opinii o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok 

wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 

16.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

17.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Kamila Majewska otworzyła 

wspólne posiedzenie witając wszystkich radnych i przybyłych gości. 

 

Ad. 2. 
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu. Przewodnicząca 

wyjaśniła, że został on poszerzony o pkt 3. dotyczący projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”, który będzie przedmiotem obrad 

obu komisji. 

Radny Paweł Gołębiak stwierdził, że projekt uchwały dostarczony był późno, 

radni nie mieli możliwości zapoznania się z jego treścią, stąd chciałby zapytać o 

przesłanki zwołania kolejnej komisji w tym temacie. 

Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza przeprosił za zamieszanie, prosząc 

jednocześnie o zrozumienie. 

Monika Otrębska-Juszczak, kierownik Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania 

Funduszy wyjaśniła, że konieczność uchwalenia PGN-u wynika z terminu 

składania wniosków. Następnie kierownik wyjaśniła pokrótce istotę 

wprowadzanych zmian. 



Głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad: 6 osób za  

(6 obecnych).  

 

Ad. 3. 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do 

realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” przedstawiła 

Monika Otrębska-Juszczak, kierownik Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania 

Funduszy, podkreślając, że podstawowa zmiana PGN-u dotyczyła będzie 

transportu niskoemisyjnego. 

Następnie omawianie projektu uchwały kontynuował Dariusz Mencel, dyrektor 

Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, podkreślając, że doprecyzowano zapisy 

planu.  

Monika Otrębska-Juszczak dodała, że realizacja głównych zadań dotyczyła 

będzie 

m.in. zakupu autobusów, wykonania ścieżek rowerowych, zakupu i montażu 

tablic informacyjnych, a także zakupu biletomatów. Ogólna wartość projektu to 

21 mln zł, koszty kwalifikowane to 16,7 mln zł, natomiast koszty kwalifikowane 

miasta Kalisza to prawie14 mln zł. Poziom dofinansowania to 15%. 

W uzupełnieniu wypowiedzi głos zabrał Piotr Kościelny, wiceprezydent Miasta 

Kalisza, podkreślając, że jest to sytuacja wyjątkowa wynikająca z realnej szansy 

pozyskania środków zewnętrznych. 

Radny Tomasz Grochowski podziękował za przygotowanie obszernego materiału 

w tak krótkim czasie. 

Radny Paweł Gołębiak zapytał o niskoemisyjne autobusy – czy miasto ma 

rozeznaniea propos autobusów napędzanych wyłącznie gazem, jakie są 

możliwości wprowadzania takiego taboru? 

Dyrektor wyjaśnił, iż w wielu miastach wprowadza się autobusy napędzane 

gazem, jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, że są one kupowane przy wsparciu 

państwowym lub regionalnym, jeśli jest takie wsparcie to łączny koszt 

eksploatacji jest niższy, natomiast żaden operator komercyjny nie pozwoli sobie 

na zastosowanie takich autobusów. Takim przykładem może być wrocławska 

firma, która zbankrutowała, ponieważ nie oszacowała kosztów, okazało się,  

że cena gazu i prądu skoczyła i te optymistyczne szacunki nie zadziałały.   

Prezydent Grzegorz Sapiński dodał, iż prowadził ostatnio rozmowy w Zielonej 

Górze,w której podjęto się wymiany całego taboru na elektryczny, gdzie zadał 

podstawowe pytanie, czy się tak po ludzku nie boją, jednak okazało się, że miasto 

otrzymało zgodę na wymianę połowy, ponieważ należy się w pewien sposób 

zabezpieczać.  

 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała  

ww. projekt uchwały: 4 osoby za, 1 wstrzymała się od głosu (5 obecnych). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały:  

5 osób za,1 wstrzymujący (6 obecnych). 



 

Ad. 4. 
Projekt uchwały zmieniającej 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” przedstawiła Agnieszka Pazdecka, reprezentująca Powiatowy 

Urząd Pracy, podkreślając, że zmiana dotyczy kwoty 0,06 zł, wprowadzona jest 

ona zgodnie z decyzją ministerstwa.   

Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały:  5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały zmieniającej 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 przedstawiła 

Agnieszka Pazdecka z Powiatowego Urzędu Pracy, podkreślając, że wniosek 

został zaakceptowany przez ministerstwo, jednak zwiększona została kwota,  

stąd potrzeba zmiany uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 6. 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, 

Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania 

ulic Dobrzecka  – Podmiejska – II” przedstawiła Agnieszka Wypych, zastępca 

naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury podkreślając,  

że opracowanie nowego planu dotyczyło będzie przeznaczenia nieruchomości 

pod funkcje usługowe oraz terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Piotr Kościelny, wiceprezydent Miasta Kalisza dodał, że urząd stara się 

porządkować plany, ponadto pojawiło się zainteresowanie inwestorów 

„marketowych”, stąd potrzeba zablokowania możliwości.  



Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały:  

5 osób  za  (5 obecnych). 
 

Ad. 8. 
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 przedstawiła 

Anna Albin, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej, podkreślając, że we wprowadzonej zmianie ustawy doprecyzowano 

standard systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W nowym 

umocowaniu prawnym ustawodawca jasno określa, że gmina odbiera  

od mieszkańca każdą ilość odpadów. Zmiany te nie dotyczą miasta Kalisza, które 

już na początku tworzenia systemu przyjęło takie założenia. Wprowadzane 

zmiany dotyczą jedynie niewielkich elementów technicznych, natomiast standard 

się nie zmienia, ponieważ od początku był dość wysoki. 

Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały:  

5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 9. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Kalisza” przedstawiła Anna Albin, zastępca naczelnika 

Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, podkreślając, że nie 

wprowadza się zmian o charakterze prawa materialnego, natomiast zmiana 

regulaminu jest okazją do dokonania technicznych zmian. 

Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały:  

5 osób  za (5 obecnych). 

 

Ad.10. 
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza  

za 2015 rok przedstawiła Anna Albin, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, podkreślając, że sporządzenie 

przedstawionej informacji jest obowiązkiem ustawowym miasta. Najistotniejszy 

jest fakt, że miasto Kalisz spełnia wszystkie poziomy zagospodarowania 

odpadów. Co do zasady system funkcjonuje prawidłowo. 

Radny Sławomir Chrzanowski poruszył tematykę wraków samochodów, pytając 

co miastoz nimi robi. Z informacji pozyskanych z policji wie, że jest to ważny 

temat, a nigdy nie był omawiany.  



Naczelnik wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy wraki samochodów nie są 

odpadem komunalnym, do ich demontażu zostały przewidziane tzw. stacje 

demontażu. W praktyce więcej na ten temat powiedziałaby Straż Miejska Kalisza. 

Dariusz Mencel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dodał,  

iż obecnie trwa uzgadnianie ról poszczególnych jednostek w takich przypadkach. 

Temat jest natomiast znany i trwa jego porządkowanie. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła do wiadomości ww. analizę. 

 

Ad. 11. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego  

w Kaliszu przedstawiła Daria Kozanowska, kierownik Biura Cmentarza 

Komunalnego, podkreślając, że powodem wprowadzenia nowego regulaminu jest 

zmiana realiów odkąd miasto zarządza cmentarzem, co wymusza zmianę 

przepisów, które są nieaktualne. Ponadto poprzedni regulamin nie uwzględniał 

faktu, że zasady, jakie obowiązują na cmentarzu komunalnym obowiązują 

również na cmentarzu żołnierskim na Majkowie. Pozostałe regulacje zawarte 

w nowym regulaminie związane są m.in. z przekształcaniem grobów, chowaniem 

urn czy grobów murowanych do pochowania więcej niż jednej osoby. Ponadto 

odchodzi się od rezerwacji miejsc ziemnych, ponieważ powierzchnia cmentarza 

jest ograniczona. Przyjmując strategię zabezpieczenia miejsc przyszłego 

pochówku, wybudowano kolejne ściany kolumbarium na 240 urn, choć trudno 

powiedzieć jak będzie się to rozwijać, gdyż jest to nowy trend. Należy bowiem 

podkreślić, że rezerwacje niczemu nie służą. 

Piotr Kościelny, wiceprezydent Miasta Kalisza, dodał, że na miejscu powstało też 

krematorium. 

Kierownik stwierdziła, że pewnie za jakiś czas będzie można te działania 

podsumować i jeśli trzeba będzie wprowadzić kolejne zmiany czy nowinki,  

na pewno będą one wprowadzane. 

Na pytanie radnej Kamili Majewskiej czy zmieniają się inne ceny, kierownik 

wyjaśniła, że zasadniczo opłaty dotyczące pochówku się nie zmieniają, np.  

w przypadku chowania głębinowego opłata wynosiła 1.100 zł, natomiast obecnie 

wynosi 1.000 zł. Daria Kozanowska nie ukrywa, że jeśli chodzi o rezerwacje pod 

groby murowane wprowadza się opłatę dość wysoką, po to, aby nie ograniczać 

miejsca. 

Wiceprezydent uzupełnił, że zmiany wprowadzane są również dlatego,  

że kierownik dokonała w ubiegłym roku swego rodzaju wewnętrznego audytu,  

z którego wyszło wiele wątpliwych tematów, dlatego uznano, że dostosuje się 

regulamin i cennik, ponieważ kilka pozycji byłow nim nieadekwatnych. 

Radna Kamila Majewska stwierdziła, że opłata za urnę ponoszona jest raz na 99 

lat, pytając co z urnami chowanymi do grobu? 

Kierownik wyjaśniła, że jest to dochowanie i nie zmienia to kwalifikacji grobu. 

Radny Tadeusz Skarżyński podniósł sprawę dwóch poprawek, które ułatwią 

mieszkańcom czytanie regulaminu, a które zostały już przegłosowane podczas 



posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego 

Rady Miejskiej Kalisza. Zmiany dotyczą  § 3. Zasady korzystania z Cmentarza 

Komunalnego, dwa ustępy powinny otrzymać brzmienie: 

„1. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 9.00 do 15.00. Ceremonie pogrzebowe organizowane są zgodnie z kolejnością 

zgłoszeń. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie 

ceremonii pogrzebowej w innych godzinach lub w sobotę i niedzielę,  

po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody BCK.” 

W związku z powyższym komisja najpierw jednomyślnie pozytywnie 

przegłosowała propozycję zmiany dotyczącą ust. 1 (5 głosów za – 5 obecnych). 

Następnie komisja jednomyślnie pozytywnie przegłosowała propozycję zmiany 

dotyczącą ust. 2 (5 głosów za – 5 obecnych). 

Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała również 

ww. projekt uchwały wraz z poprawkami: 5 osób za (5 obecnych).  

 

Ad. 12. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu 

Komunalnym przedstawiła Daria Kozanowska, kierownik Biura Cmentarza 

Komunalnego, omawiając cennik dotyczący poszczególnych usług 

realizowanych przez biuro, w stosunku do opłat funkcjonujących dotychczas. 

Radna Kamila Majewska stwierdziła, że szczególnie jedna opłata nie podoba się 

jej, chodzio sprawowanie nadzoru nad kremacją. 

Kierownik wyjaśniła, że chodzi tu o ekshumację, biuro nie uczestniczy  

w czynnościach związanych z kremacją. Ponadto Daria Kozanowska wyjaśniła 

konieczność zmiany opłaty zawartej w cenniku usług cmentarnych 

obowiązujących na Cmentarzu Komunalnymw Kaliszu, stanowiącym załącznik 

do projektu uchwały, w punkcie V rzymskim, podpunkcie 5.1 – z 1.250 zł na 

1.000 zł. Poprawka wynika z oczywistej omyłki.  

W związku z powyższym Komisja Budżetu i Finansów najpierw jednomyślnie 

pozytywnie przegłosowała przedstawioną poprawkę: 4 osoby za (4 obecne). 

Następnie komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

wraz z poprawką: 4 osoby za (4 obecne). 

 

Ad. 13. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok przedstawiła 

Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza, omawiając szczegółowo najistotniejsze 

wnioski składające się na dokument. Następnie skarbnik omówiła autopoprawkę 

do projektu uchwały. 

Barbara Niekrasz-Mielczarek, kierownik Biura Promocji i Informacji Miejskiej 

dodała, że chodzi o współpracę miasta z kapitanem Bartłomiejem Czarcińskim 

podczas jego14-miesięcznego rejsu dookoła świata. Jest to drugi Polak, który po 

38 latach samotnie opływa świat i jest to kaliszanin. Do tej pory miasto przekazało 



na rejs 30 tys. zł. Kierownik podkreśliła, że nie satysfakcjonowała jej taka forma 

pomocy, ponieważ chciała maksymalnie wykorzystać fakt samotnego rejsu. 

Kapitan chciałby promować rejs poprzez cotygodniowe wejścia na anteny 

ogólnopolskich telewizji, do czego niezbędny jest zakup odpowiedniego 

modemu. Jego koszt to 25 tys. zł. W zamian za to miasto będzie miało 

cotygodniowe relacjez rejsu. Kalisz będzie miał właściwie monopol na 

transmisje. Ponadto kapitan podpisał już umowę z Telewizją Polską, w której 

zastrzegł, że przed każdą transmisją pojawiała się będzie informacja, że jest ona 

możliwa tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości miasta Kalisza, które zakupiło 

niezbędny sprzęt. Miasto będzie mieć wyłączność na wszelkiego rodzaju filmy, 

relacje. Z rejsu powstanie również reportaż. Miasto zasypywane będzie zdjęciami, 

które następnie udostępniane będą innym zainteresowanym podmiotom.  

Skarbnik dodała, iż zakupu modemu dokona miasto i będzie on użyczony 

kapitanowi.  

Po zakończeniu rejsu urządzenie wróci do miasta. Ponadto konieczność 

przygotowania autopoprawki wynika z faktu, że rejs rozpoczyna się 4 czerwca, 

stąd pilna potrzeba dokonania zmian. 

Kierownik uzupełniła, że taka okazja już się miastu nie zdarzy, dzięki temu miasto 

będzie rozsławione na całym świecie. 

Radny Tomasz Grochowski stwierdził, że przy innych tego typu wydarzeniach 

taki sprzęt udostępniali operatorzy typu Orange. 

Kierownik wyjaśniła, że jest to specjalistyczne urządzenie i tylko dwie firmy  

w Polsce taki sprzęt montują i sprzedają.  

Radny Edward Prus podkreślił, iż wierzy, że pójdzie to w dobrym kierunku, chyli 

czoła przed tym człowiekiem ale zapytał czy miasto ma jakieś zabezpieczenie? 

Odpowiedziano, że są tam potrójne zabezpieczenia, aby mieć kontakt cały czas.  

Kierownik dodała, że jest to najlepszy modem na świecie, który gwarantuje nie 

tylko stałą łączność, ale również jakość, co też jest bardzo istotne.  

Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały:  4 osoby za  (4 obecne). 

 

Ad. 14. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2016-2030 przedstawiła Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza, 

omawiając kolejno poszczególne wnioski. 

Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały: 4 osoby za (4 obecne). 

 

Ad. 15. 
Radni zapoznali się z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 

Kalisza sprawozdaniuz wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie 

mienia i objaśnieniami. 



 

Ad. 16. 
Radny Tomasz Grochowski przypomniał, iż prezydent Artur Kijewski wspominał 

o wyjeździe, którego celem będzie pożegnanie żeglarza Bartłomieja 

Czarcińskiego, pytając czy taki wyjazd będzie organizowany? 

Barbara Niekrasz-Mielczarek, kierownik Biura Promocji i Informacji Miejskiej 

wyjaśniła, że taki wyjazd będzie oczywiście zorganizowany. 

Tomasz Grochowski zapytał również o elementy wyróżniania się pracowników 

urzędu. Radny podkreślił, że zaciekawiło go to, gdyż jest zwolennikiem dress 

codu. Kierownik odparła, że wiedziała, iż temat ten będzie budził wiele emocji. 

Będzie to proces etapowany, nie będzie od razu wprowadzone pełne 

umundurowanie, lecz będzie to odpowiednia kolorystyka koszul dla mężczyzn  

i kobiet, w kolorze białym oraz niebieskim, ze względu na psychologię kolorów. 

Zamiast identyfikatorów do identyfikacji pracowników kierownik proponuje 

buttony, których kolorystyka może zależeć od wydziałów lub dla kobiet – 

gawroszki.   

Radny Tomasz Grochowski odniósł się również do komentarzy, w których 

mieszkańcy pytają czym zajmuje się kierownik, a czym Marcin Andrzejewski, 

czy nie ma tu dualizmu? Kto się czym tak naprawdę zajmuje?  

Kierownik wyjaśniła, iż wie czym się zajmuje i co do niej należy i tego się trzyma, 

natomiast pan Andrzejewski nie jest pracownikiem Biura Promocji i trudno się na 

ten temat wypowiadać. Pomimo usilnych starań Barbary Niekrasz-Mielczarek  

i wyciągania ręki nie ma współpracy z panem Andrzejewskim i kierownik 

podejrzewa, że nie będzie.  

Piotr Kościelny, wiceprezydent Miasta Kalisza zaproponował zamknięcie tematu 

na komisji.  

 

Ad. 17. 
Wobec wyczerpania porządku obrad i tematów do dyskusji przewodnicząca 

komisji Kamila Majewska zamknęła  posiedzenie. 

 

 
                                                                      Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

                                                                                         Rady Miejskiej Kalisza 

                                                                                                       /.../ 

                                                                                              Kamila Majewska 

 

 

    

         Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza 

/.../ 

Roman Piotrowski 

 


