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Protokół nr 45/2017 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 19 czerwca 2017 roku 
 

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

 Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

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

 

PORZĄDEK OBRAD 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta 

Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy 

Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ”. 

4. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie, spółek 

KLA sp. z o.o. i KPT sp. z o.o. 

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

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

Kalisza na lata 2017-2030. 

8. Korespondencja.  

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia.    

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Roman Piotrowski, przewodniczący Komisji, witając 

wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości. 

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.  
Przedłożony porządek obrad radni przyjęli bez uwag.    
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).   

 

Ad.3.  Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy 

Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta 

Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016 ”. 

Ponieważ materiał był już szczegółowo omawiany na innych komisjach radny Paweł 

Gołębiak zaproponował przejście do głosowania, do czego przychylili się też pozostali 

członkowie komisji.           

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 4 osoby za, 1 wstrzymała się od głosu.   



 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie, spółek 

KLA sp. z o.o. i KPT sp. z o.o. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu  

(5 obecnych).   

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Zasadność procedowania przedłożonego projektu uchwały przedstawiła pani Irena Sawicka, 

Skarbnik Miasta Kalisza.        

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

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
Wnioski budżetowe dotyczące merytorycznie komisji środowiska omówiła pani Skarbnik Irena 

Sawicka.  

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

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

Podobnie jak w przypadku uchwały budżetowej, proponowane zmiany omówiła pani Skarbnik 

Irena Sawicka.   

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

 

Ad.8.  Korespondencja.  

W korespondencji radni otrzymali do wiadomości projekt uchwały złożony przez radnego 

Eskana Darwicha, z klubu radnych PO. Pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii 

Rady Miejskiej wyjaśniła, że został on również przekazany panu Prezydentowi, radcom 

prawnym oraz pani Skarbnik i dopiero w momencie uzyskania stosownych opinii ponownie 

trafi na komisje.  

 

Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.   

Pani radna Jolanta Mancewicz pytała o klomb przed ratuszem, gdzie aktualnie prowadzone są 

prace archeologiczne. Jakie są dalsze plany miasta związane z tym miejscem. Wyjaśnień 

udzieliła pani Karolina Pawliczak, wiceprezydent miasta. Głos w dyskusji zabrali też radni 

Krzysztof Ścisły, Paweł Gołębiak, Zbigniew Włodarek. Pani wiceprezydent zobowiązała się, 

że na najbliższej sesji przekaże radnym więcej informacji na ten temat.  

 

Ad.10.  Zamknięcie posiedzenia.    

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący komisji zakończył posiedzenie.   

 

 
 

 

               

           Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki  

           Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza  

            /.../  

                        Roman Piotrowski 

 

 


