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  PROTOKÓŁ nr 0012.7.57.2018 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 18.05.2018r. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

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

 

PORZĄDEK OBRAD 

 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta 

Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej  

i Metalowców 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok (wraz z załącznikami) 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

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

Kalisza na lata 2018-2033. 

10.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza za 

2017 rok. 

11. Korespondencja 

- pismo MZBM w sprawie wydelegowania radnego do udziału w przetargu 

- uchwała nr 11/616/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

- uchwała nr SO – 0954/47/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

12.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

13.  Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 

 

 



Ad 1. Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie otworzył Roman Piotrowski, przewodniczący komisji, który przywitał zebranych. 

 

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty (5 osób głosowało za, na 5 obecnych). 

 

Ad 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

Projekt uchwały i przyczyny planowanych w uchwale zmian omówiła Aneta Ochocka, 

naczelnik Wydziału Finansowego. Wyjaśnień udzielił także Stefan Lis, prezes Giełdy 

Kaliskiej.  

 

Radny Włodarek spytał, kiedy po raz ostatni były regulowane opłaty targowe. Odpowiedzi 

udzielił prezes Lis, który zasugerował, że brakuje środków na inwestycje i modernizację na 

terenie targowisk. 

 

Radny Ścisły spytał prezesa Lisa, czy przez ostatnich 10 lat przeprowadzone zostały 

inwestycje na targowiskach miejskich. Odpowiedzi udzielił prezes Lis.  

 

Radny Ścisły zasugerował, że Miasto ma daleko idące plany wobec targowiska przy ulicy  

3 Maja. Zasugerował także wstrzymanie wprowadzenia nowego taryfikatora opłat, zawartego 

w projekcie uchwały, do czasu rozstrzygnięcia kwestii targowiska.  

 

Radny Ścisły zapytał o planowany przetarg na zarząd i administratora. 

 

Radny Włodarek zasugerował, że w pewnych obszarach Miasto zbyt długo zwleka z regulacją 

opłat, choćby na targowiskach. Każdego roku powinny zostać przygotowywane analizy, na 

podstawie których takich regulacji można dokonywać.  

 

Radny Ścisły zasugerował, że funkcjonująca, 10-procentowa opłata dla administratora jest 

uczciwa i wystarczająca. Spytał także o działania mające na celu ograniczenia kosztów, czy 

poprawy estetyki targowisk.  

 

Przewodniczący Piotrowski poprosił o głosowanie. 5 osób głosowało za, 1 wstrzymała się od 

głosu (na 6 obecnych).  

 

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Radny Ścisły wyraził nadzieję, że kamienice osób nieznanych lub nieżyjących, zarządzane 

przez MZBM będą mogły być legalnie remontowane. Wobec braku pytań radni przystąpili do 

głosowania. 6 osób głosowało za, na 6 obecnych.   

 

Ad 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej. 

Informacji dot. projektu uchwały udzieliła Agnieszka Wypych, z-ca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.  

 

Radny Paraczyński spytał o możliwość przygotowania planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zlokalizowanych między Starym Miastem i Zawodziem. Odpowiedzi 

udzieliła naczelnik Wypych. Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania. 5 osób 

głosowało za, na 5 obecnych. 



 

Ad 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i 

Metalowców. 

Informacji udzieliła naczelnik Wypych. Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania.  

5 osób głosowało za, na 5 obecnych. 

 

Ad 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok (wraz z załącznikami). 

Informacji udzieliła naczelnik Ochocka. Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania. 

5 osób głosowało za, na 5 obecnych. 

 

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.  

Informacji udzieliła naczelnik Ochocka oraz Michał Pilas, naczelnik Wydziału 

Gospodarowania Mieniem, który wyjaśniła zebranym sytuację prawną terenu po byłej 

zajezdni KLA przy ulicy Majkowskiej. Przewodniczący poprosił o głosowanie. 5 osób 

głosowało za, na 5 obecnych.  

 

Ad 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2018-2033. 

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania. 5 osób głosowało za, na 5 obecnych.  

 

Ad 10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza za 

2017 rok.  

Informacji udzieliła Kamila Czyżak-Kościelak, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska. Radny Ścisły spytał naczelnik Czyżak-Kościelak o próbę nawiązania 

współpracy z burmistrzem Opatówka, dotyczącą przyszłości zalewu w Szałem, zwłaszcza pod 

kątem czystości zalewu. 

 

Radny Witoń poinformował o modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach, co ma  

w pewnym zakresie przyczynić się poprawy jakości wód zalewu. Spytał także o normy 

recyclingu i zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie miasta. Odpowiedzi udzieliła 

naczelnik Czyżak-Kościelak.  

 

Ad. 11 Korespondencja 

- pismo MZBM w sprawie wydelegowania radnego do udziału w przetargu (5 osób na  

5 obecnych głosowało za wydelegowaniem do udziału w przetargu radnego Witonia).  

- uchwała nr 11/616/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 

kwietnia 2018 r. (radni zapoznali się z treścią uchwały) 

- uchwała nr SO – 0954/47/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. (materiały dostępne na portalu 

esesja.pl) 

 

Ad. 12 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący Piotrowski spytał o odpowiedź na pismo złożone do prezydenta Kalisza, ws. 

kanalizacji deszczówki w schronisku dla zwierząt. Sprawą obiecała zająć się Katarzyna 

Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady Miasta.  

 

 

 



Ad. 13 Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie, 

dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.   

 

 

 
Przewodniczący  

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta  Kalisza  

/.../  

Roman Piotrowski 

 

 

 

 


