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Protokół nr 53/2018 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 19 stycznia 2018 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 wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Programu 

zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”. 

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu 

Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w 

projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 

tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

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

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok. 

7. Propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok. 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.     

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Obrady otworzył pan Dariusz Witoń, wiceprzewodniczący komisji witając wszystkich 

radnych i zaproszonych gości.   

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych).    

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania 

„Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”. 

Projekt uchwały omówiła pani Barbara Gmerek, wiceprezydent miasta Kalisza. Odnosząc się 

do projektu uchwały o planowanych działań zmierzających do zabezpieczenia miasta przed 

skutkami wód nawalnych, radny Krzysztof Ścisły pytał, czy przy okazji uporządkowane 

zostaną kwestie własności urządzeń opadowo-ściekowych.  Pani wiceprezydent zaznaczyła,  

iż szeroko pojęta inwentaryzacja będzie punktem wyjścia przy realizacji tego programu, choć 

nie zostało to zwerbalizowane w treści uchwały, która ma charakter intencyjny.  

Jak podkreśliła Barbara Gmerek, miasto z taką ilością sieci wodnej powinno być już dawno 

omapowane, zinwentaryzowane i realizować zagospodarowanie wód deszczowych według 

specjalnie opracowanego planu.  

                        

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

 



Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu 

Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem  

w projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 

tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

Projekt uchwały omówiła pani Kamila Czyżak-Kościelak, naczelniczka Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jak wyjaśniła, iż jest to nowatorski projekt realizowany 

przez ministerstwo środowiska, w wyniku którego, we współpracy z urzędem, opracowana 

zostanie kompleksowa dokumentacja identyfikująca zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, 

a odnoszące się indywidualnie do naszego miasta. Nie będzie to wymagało angażowania 

żadnych środków budżetowych.              

 

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

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, naczelniczka Wydziału Finansowego.   

 

Głosowanie nad projektem uchwały: 9 osób za. 1 wstrzymała się od głosu (10 obecnych).  

 

Ad.6.  Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok. 

  

Ad.7.  Propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok. 

Prowadzący posiedzenie pan Dariusz Witoń odczytał wstępną propozycję planu pracy komisji 

na bieżący rok, podkreślając, że nawet już po jego przyjęciu w każdej chwili można 

rozszerzyć o kolejne warte rozważenia kwestie. Radny Krzysztof Ścisły zaproponował,  

by usunąć z planu punkt na temat przyjęcia półrocznej informacji dotyczącej lokali 

komunalnych i socjalnych, który bliższy jest merytorycznie komisji rodziny, a w to miejsce 

wprowadzić punkt poświęcony sprawom znacznie bardziej aktualnym i ważniejszym z punktu 

widzenia komisji środowiska, czyli zanieczyszczeniu powietrza w mieście. Radni byli zgodni 

co do tej  propozycji. Zgodnie z sugestią radnego Krzysztofa  Ścisłego punkt 3. planu pracy 

komisji na 2018 rok otrzyma więc brzmienie: przyjęcie kwartalnej informacji na temat stanu 

zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta. Z kolei pani radna Anna Zięba poprosiła  

o uwzględnienie w planie również kwestii związanych z realizowaną przez miasto wymianą 

sposobów ogrzewania mieszkań. Punkt 7. poświęcony będzie zatem omówieniu sprawozdania 

z realizacji zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny. Zdecydowano, iż tak 

skorygowany plan pracy radni przyjmą na kolejnym  posiedzeniu. 

 

Ad.8.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Ścisły przekazał informację o odbywającej się dziś w Koninie konferencji 

na temat odnawialnych źródeł energii, po raz kolejny podkreślając, że jest to wciąż temat,  

do którego Kalisz powinien się przymierzyć, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie wód 

geotermalnych.      

 

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.     

 
Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miejskiej Kalisza 

/.../ 

Roman Piotrowski 

     


