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Protokół  nr 18/2016 

 

Z posiedzenia Komisji  Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady 

Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 19 lutego 2016 roku    

 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

 

PORZĄDEK  OBRAD 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2016 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2016-2030.      

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

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu. 

8. Informacja na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta 

Kalisza.  

9. Korespondencja. 

- pismo Stowarzyszenia Miłośników Doliny nad Krępicą, 

- pismo mieszkańca ws. składowiska odpadów w Szczypiornie, 

- pismo ws. grobu wojennego Legionistów J. Piłsudskiego i cmentarza  

w Szczypiornie, 

- pismo ws. zaniedbań grobów  wojennych WP     

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając 

wszystkich radnych i przybyłych gości. 



 

Ad. 2 

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: 6 osób za (6 obecnych).  

 

Ad. 3.  

W tym punkcie radni zatwierdzili plan pracy komisji na 2016 rok. 

 

Ad. 4.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. Sprawa 

dotyczy budowy na terenie lotniska w Michałkowie bazy Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, a o finansowe wsparcie tej inwestycji zwrócił się do lokalnych 

samorządów, również kaliskiego, marszałek województwa. Pani Skarbnik 

przekazała radnym wszelkie informacje dotyczące kosztów całego zadania, jak  

i tych które poniosłoby miasto w związku z jego realizacją, a co ujęte zostało  

w omawianym projekcie uchwały.  

Głosowanie:  7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad. 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza  

na lata 2016-2030 omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka skupiając się na 

kwestiach dotyczących merytorycznie komisji środowiska.  

Wobec braku pytań przegłosowano projekt uchwały: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad. 6.  

W tym punkcie pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2016 rok, także skupiając się na zapisach dotyczących 

merytorycznie komisji środowiska. Radny Krzysztof Ścisły zainteresowany był 

głównie przesunięciem w budżecie kwoty 200.000,00 zł z działu wydatków 

majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. Regulacja cieków Krępicy  

i Piwonki - utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora 

deszczowego w ul. Zachodniej, do działu gospodarki gruntami  

i nieruchomościami i przeznaczenie ich na wykup terenów pod inwestycję. Radny 

dopytywał też o ostatnią decyzję RDOŚ-u odnośnie budowy w pobliżu tych 

terenów drogi krajowej (od Castoramydo ul. Poznańskiej), w której zawarte 

zostały również pewne uwarunkowania związane m.in. z odprowadzaniem wód 

opadowych. Według radnego przyjęte tam rozwiązanie jest bardzo 

niejednoznaczne, w związku z czym zwrócił się do obecnej na posiedzeniu pani 



Anny Goździńskiej, z-cy naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

i Gospodarki Komunalnej o przygotowanie dla członków komisji szczegółowej 

informacji na ten temat.    

Wobec braku innych pytań radni przeszli do głosowania nad projektem  uchwały: 

7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad. 7. 

Ponieważ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu jest ściśle związany z projektem omawianym  

i przyjętym w punkcie 4. radni przeszli bezpośrednio do głosowania:  7 osób za 

(7 obecnych).  

        

Ad. 8. 

Informację na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Kalisza,  

która uwzględniona została w planie pracy komisji na 2016 r., przedstawił  

pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obronnych UM. Spore zainteresowanie radnych wzbudziła sprawa budowy 

zbiornika retencyjnego w Wielowsi Klasztornej, o to na jakim etapie znajduje się 

w tej chwili ta inwestycja pytał m.in. radny Tomasz Grochowski. Był on również 

zainteresowany możliwością zakupu przez miasto specjalnego urządzenia, które 

w sytuacji prowadzenia akcji przeciwpowodziowej      usprawniłoby napełnianie 

worków z piaskiem, a także kwestią opracowania i dystrybucji specjalnych ulotek 

z informacjami dla mieszkańców: jak się zachowywać i dokąd zwracać  

o pomoc w przypadku zagrożenia powodziowego. Radny Krzysztof  Ścisły pytał, 

czy miasto ma opracowany precyzyjny plan działania na wypadek wystąpienia 

wody stu – czy pięćsetletniej. Z kolei radny Edward Prus zwrócił uwagę  

na konieczność utrzymania we właściwym stanie rowów odwadniających, 

melioracyjnych i wałów przeciwpowodziowych. O działaniach w tym zakresie, 

leżących w gestii miasta, poinformowała obecna na posiedzeniu  

pani Anna Goździńska, z-ca naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

i Gospodarki Komunalnej.  

 

Ad. 9. 

W punkcie poświęconym korespondencji ponownie wrócił temat odpadów 

składowanych w jednym z magazynów w Szczypiornie. Jeden z mieszkańców  

w liście skierowanym m.in. do członków komisji informuje, że zwrócił się w tej 

sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Anna Goździńska 

przypomniała, że wprawdzie w budżecie miasta na 2016 rok jest zabezpieczona 

kwota 3 mln. złotych na usunięcie tych odpadów i materiały przetargowe są 

prawie gotowe, ale urząd cały czas wykorzystuje wszystkie możliwości prawne, 

by znaleźć inną drogę pozbycia się tego składowiska, bez narażania Miasta na tak 

duże koszty. W styczniu tego roku prezydent miasta po raz kolejny zgłosił 

zagrożenie szkodą w środowisku Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 



Środowiska, który jednak odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie. 

Miasto złożyło więc zażalenie na tę decyzję, tym razem do Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska, ponieważ zdaniem urzędników występuje w tym 

przypadku bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, a zgodnie z przepisami 

ustawy, do działań naprawczych w pierwszej kolejności jest zobowiązany 

podmiot korzystający ze środowiska, ale również Dyrektor  Ochrony Środowiska, 

który może na ten cel pozyskać środki choćby z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Dlatego – jak zaznaczyła Anna Goździńska – miasto stara się 

walczyć o to, by wydatkowanie środków z budżetu było ostatecznością.  

 

Odnosząc się do pisma ws. zaniedbań grobów wojennych WP, dotyczącego grobu 

wojennego legionistów Józefa Piłsudskiego oraz cmentarza w Szczypiornie,  

pani Anna Goździńska poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy  

o grobownictwie i grobach wojennych utrzymanie i remonty tego typu obiektów 

należą do zadań państwa, a ściślej wojewody. Natomiast Kalisz corocznie, jako 

samorząd gminny, realizuje te zadania na podstawie  podpisywanego z wojewodą 

porozumienia. Wniosek o zakup nowej trumny, która zastąpiłaby tę skorodowaną, 

został więc skierowany do wojewody wielkopolskiego, a więc do organu, który 

zgodnie z ustawą realizuje to zadanie. Jak tylko nadejdzie odpowiedź w tej 

sprawie, zostanie przekazana także do wiadomości członków komisji.                                                   

 

Ad. 10. 

W punkcie poświęconym sprawom bieżącym i wolnym wnioskom jako pierwszy 

głos zabrał radny Krzysztof  Ścisły, poruszając kwestię czipowania psów i kotów. 

Przypomniał, że swego czasu miasto wydało sporą kwotę na zakup urządzeń  

do czipowania, rozdało je weterynarzom, tymczasem co rusz pojawiają się  

w lokalnych mediach niepokojące informacje o rosnącej liczbie bezdomnych 

zwierząt, co oczywiście stanowi dla miasta kolejny, trudny problem, nie mówiąc 

o tym że w kaliskim schronisku są psy, które po kilka czy kilkanaście lat czekają 

na właściciela. Koszty związane z utrzymaniem schroniska, przejętego obecnie 

przez  miasto, opiewają na kwotę ok. 400 tys. rocznie, i na pewno zdaniem 

radnego będą rosnąć. Tymczasem eksperci wypowiadają się jednoznacznie,  

że bardzo skutecznym sposobem na to, by ograniczyć liczbę bezdomnych psów, 

a tym samym zmniejszyć koszty wydatkowane na ten cel przez miasto, jest 

właśnie czipowanie, które pozwala na ustalenie kto jest właścicielem 

porzuconego zwierzęcia. Radny pyta więc dlaczego nic w tym temacie  

w Kaliszu się nie dzieje? Pani Anna Goździńska poinformowała, że w marcu 

wpłynie pod obrady komisji, a później na sesję RM projekt Programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt na kolejny rok. Przyznała  też rację radnemu 

Ścisłego, że prowadzenie tego typu akcji jest uzasadnione, natomiast  

w demokratycznym państwie nie można nałożyć na obywatela takiego obowiązku 

w drodze innej niż odpowiednia ustawa, czyli na pewno nie na podstawie 

miejskiego programu. Nawet jeśli znajdzie się w nim taki zapis, będzie to tylko 



możliwość dla posiadacza psa, ale nie obowiązek.  

Radny Ścisły zasugerował, że być może należałoby zastanowić się nad jakimiś 

innymi rozwiązaniami, np. przywróceniem podatku od psów z zastosowaniem 

odpowiednich zniżek właśnie dla osób, które zdecydują się na czipowanie.  

Żeby jednak od czegoś zacząć radny złożył wniosek formalny, aby Wydział 

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej przygotował i przekazał 

radnym informację na temat zakupionych przez Miasto urządzeń służących  

do czipowania psów: gdzie się aktualnie znajdują, jaki jest ich stan i co dalej 

Miasto zamierza zrobić w tej sprawie.  

Kolejnym sprawą poruszoną przez radnego Krzysztofa Ścisłego był temat 

geotermii. Jak zaznaczył, są samorządy, jak np. Koło, Konin, które podjęły już 

określone działania w celu pozyskania w najbliższym czasie ogromnych 

pieniędzy na ten cel. Ponieważ UE przywiązuje szczególną wagę do wszelkich 

przedsięwzięć związanych z tzw. ekoenergią uzyskanie tych  środków jest 

niezwykle proste. Oczywiście wymaga to przygotowania niezbędnych aplikacji, 

ale wszystko co wiąże się z eliminacją węgla jako źródła energii,  

dla UE jest zawsze na plus. Radny pyta więc, czy można byłoby przynajmniej 

rozpocząć jakiekolwiek działania, zainicjować spotkania w tym kierunku?  

Tym bardziej, że specjaliści zajmujący się tym tematem wypowiadają się,  

że kaliskie źródła geotermalne są do wykorzystania i jest to inwestycja, z której 

skorzystałyby przyszłe pokolenia. Kończąc swoją wypowiedź radny Ścisły 

wystąpił z wnioskiem, aby w planie pracy komisji na 2016 r.  uwzględnić 

posiedzenie, które poświęcone byłoby właśnie przenalizowaniu możliwości 

wykorzystania wód geotermalnych w Kaliszu i zaproszenie w tym celu kilku 

znawców tematu.  

Złożony wniosek radni przyjęli jednogłośnie: 6 osób za (6 obecnych). 

Jednocześnie radni przegłosowali wcześniejszy wniosek radnego dotyczący 

czipowania psów: 6 osób za (6 obecnych). 

W dalszej części posiedzenia głos zabrał jeden z mieszkańców Kalisza, pytając  

o kwestię zadymienia na osiedlach jednorodzinnych, m.in. na Rajskowie skąd 

pochodzi. Jak ma się ten problem do podpisanej ostatnio przez prezydenta RP 

tzw. ustawy antysmogowej i czy władze Kalisza, wzorem innych miast typu 

Karków zamierzają coś zrobić z tym tematem, ponieważ jak zaznaczył, w sezonie 

grzewczym wyjście na osiedlową ulicę jest dramatem, widoczność sięga 50 m  

i trudno jest oddychać. Słowa te poparł też radny Krzysztof Ścisły, podkreślając, 

że wielokrotnie zwracał uwagę na ten problem. Zadymione śródmieście, gdzie 

wciąż wiele lokali zwłaszcza w starej substancji mieszkaniowej, opalanych jest 

węglem to jedno, ale cierpią na tym także inne części miasta, a Rajsków 

najbardziej. Jest to osiedle nisko położone, w dodatku wiatry wiejące właściwie  

z całego miasta kumulują się właśnie tam. Radny stwierdził jednak, że póki co 

temat można skwitować jednym zdaniem: wiemy wszystko, ale nie możemy nic. 

Wymiana pieców opalanych węglem, głównie w śródmieściu, bo tu tkwi główny 

problem, waha się od kilku do kilkunastu rocznie, a wymienić należałoby pewnie 



kilka tysięcy, gdyby oczywiście były na to pieniądze i udało się namówić do tego 

mieszkańców. Wypowiedź radnego uzupełniła pani Anna Goździńska 

informując, że pod koniec ubiegłego roku Miasto złożyło wniosek  

do Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, w ramach wspólnego programu KAWKA, i czeka obecnie na odpowiedź 

czy przyznane zostaną środki na likwidację niskiej emisji. Zgodnie z tym 

wnioskiem koszt realizacji tego programu w Kaliszu wyniósłby 1,5 mln zł.,  

w tym kwota pozyskana to 750 tys. zł. W ramach tego wniosku ujęto również 

cztery budynki będące w miejskim zasobie lokalowym, w uzgodnieniu z MZBM. 

Ponadto program ten pozwoli zwiększyć dotację jaką obecnie Miasto przeznacza 

dla lokatorów decydujących się na zmianę sposobu ogrzewania mieszkania  

z węglowego na ekologiczne. W tej chwili jest to kwota do 2,5 tys. zł., natomiast 

jeśli decyzja co do programu będzie pozytywna to owa dotacja np. w przypadku 

ogrzewania gazowego będzie mogła wzrosnąć nawet do 8 tys. zł.  

(do 80% kosztów). Jak poinformowała pani Goździńska, w związku z tym,  

że Miasto wystąpiło z wnioskiem do programu KAWKA, jeszcze w marcu 

przedłożony zostanie radnym projekt uchwały o zmianie zasad udzielania tych 

dotacji. Projekt uchwały uzyskał już akceptację Prezesa Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, a w najbliższych dniach ma nadejść opinia ministra rolnictwa  

i wtedy projekt zostanie przekazany pod obrady komisji i na sesję. Radny Edward 

Prus dodał, że na osiedlu Szczypiorno od kilku lat miejscowa Rada Osiedla 

podejmuje próby zgazyfikowania lewej części osiedla. Jest dużo chętnych na ten 

sposób ogrzewania, ale cały czas ze strony dostawcy wynajdywane są nowe  

przeszkody związane z przyłączeniem do sieci gazowej. Radny wystąpił więc  

z propozycją, by na jedno z posiedzeń komisji zaprosić przedstawiciela kaliskiej 

gazowni, żeby wypowiedział się w tej sprawie. Radny Prus zaproponował też,  

by na kolejną z osób zaproszonych na komisję, jeszcze przed sezonem, był ktoś 

ze związku działkowców, aby poruszyć z nim temat zaśmiecania ogródków 

działkowych przez ich użytkowników oraz rozjeżdżania przez działkowiczów 

terenu parku w Szczypiornie. Radny Dariusz Witoń dodał, że na takie spotkanie 

warto byłoby zaprosić także przedstawiciela Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

i Gospodarki Komunalnej oraz Straży Miejskiej.  

 

Ad. 11. 

Wobec wyczerpania porządku obrad i tematów do dyskusji przewodniczący 

komisji Roman Piotrowski zamknął  posiedzenie. 

    
 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza 

/.../ 

Roman Piotrowski 

          

 


