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Protokół nr 47/2017
z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się 22 września 2017 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 przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla
Miasta Kalisza na lata 2017-2020.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
na lata 2017- 2019”.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora
finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (projekt
radnych klubu PO) .
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora
finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (projekt
PMK)
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Korespondencja.
- pismo prezesa zarządu Giełdy Kaliskiej dotyczące zmiany uchwały w sprawie opłaty
targowej.
- opinia RIO o przedłożonej przez PMK informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2017 roku.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając wszystkich radnych
i przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący komisji zaproponował, by punkt ujęty w porządku obrad jako 6. przenieść
do punktu 3., a dalszą kolejność pozostawić bez zmian.
Wobec braku uwag radni przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”.
Jak wyjaśnił pan Sławomir Miłek, naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury, 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie
– Rajsków”. Przygotowany projekt zaprezentował i omówił jego autor Andrzej Starikiewicz.
Radny Krzysztof Ścisły zapytał o kwestie ewentualnych odszkodowań dla właścicieli gruntów
nad którymi przechodzi wspomniana linia energetyczna. Pan Andrzej Starikiewicz
odpowiedział, że kwestia odszkodowań wchodziłaby w grę w przypadku linii nowobudowanej,
jeśli następuje spadek wartości nieruchomości czy zmiana przeznaczenia terenu, natomiast tu
mamy do czynienia z linią już istniejącą, od lat 70-tych. Jak dodał pan Kamil Żurek, trwają
uzgodnienia z właścicielami gruntów, nad którymi biegnie linia, a którzy nie mają wpisanej
służebności przesyłu do księgi wieczystej, po to by całkowicie uregulować stan prawny linii.
Koszty ewentualnych odszkodowań z tego tytułu pokrywa firma wykonująca projekt.
Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020.
Projekt uchwały omówiła pani Anna Woźniak, specjalista ds. ochrony zabytków w Wydziale
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM.
Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2017- 2019”.
Projekt uchwały omówił pan Artur Mielczarek, z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
sporo miejsca poświęcając zadaniom inwestycyjnym. Zwrócił też uwagę na omyłkę pisarską,
jaka wkradła się w pozycji nr 9 (osiedle Chmielnik), gdzie zamiast kwoty 250 tys. powinno być
290 tys., co automatycznie powoduje też zmianę kwoty rocznej i trzyletniej. Stosowna
autopoprawka zostanie przedłożona już na następnej komisji.
Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 1 osoba nie głosowała (6 obecnych).
W głosowaniu nie uczestniczył, z racji funkcji pełnionej w PWiK, radny Dariusz Witoń.
Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów.
Projekt uchwały omówił pan Marcin Fingas, zastępca dyrektora ds. komunikacji w Miejskim
Zarządzie Dróg i Komunikacji podkreślając, iż przedłożony projekt spowodowany jest
zmianami nazw ulic jakie nastąpiły w ostatnim czasie na terenie miasta i dostosowaniem

do nich nazewnictwa przystanków. Dodał też, że wprowadzane zmiany nie spowodują
zmniejszenia ilości przystanków, również jeśli chodzi o dostępność do przewoźników
prywatnych. Wręcz przeciwnie, pojawią się nowe. Między innymi przy nowym węźle
przesiadkowym przy ul. Majkowskiej, a także na osiedlu Majków (przy ul. Wyspiańskiego),
przy ul. Skłodowskiej-Curie (2 przystanki), na osiedlu Korczak (2 przystanki)
i na ul. Inwestorskiej. Ponieważ na wcześniejszej komisji prawa do omawianego projektu
uchwały wprowadzana była poprawka dotycząca nazw dwóch przystanków omawiany projekt
uchwały poddany zostaje głosowaniu z uwzględnieniem owych zmian.
Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora
finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (projekt
radnych klubu PO) .
Radny Eskan Darwich jako pomysłodawca projektu uchwały zwrócił się do członków komisji
o wykreślenie w § 1 pkt. 1 słowa „do”. Wniosek komisji w tej sprawie poddano głosowaniu:
2 osoby za, 3 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
Następnie odbyła się dyskusja nad przedłożonym projektem uchwały z udziałem jego autora
radnego Eskana Darwicha, a także pani wiceprezydent Karoliny Pawliczak i Magdaleny
Spławskiej z Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Radny Darwich
podkreślił, że przygotowany przez niego projekt w dużym stopniu pokrywa się z tym, który
postanowił złożyć pan prezydent i tak naprawdę efekt obydwu i korzyści dla mieszkańców będą
podobne. Nie może jednak zgodzić się z opinią, jaką co do niektórych zapisów jego projektu
wydali radcy prawni ratusza, a która nijak nie przystaje do rzeczywistości, dając zarazem
przyczynek do odrzucenia jego projektu.
Głosowanie nad projektem uchwały: 2 osoby za, 3 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
Ad.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora
finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (projekt
PMK).
Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu.
Ad.9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Sprawozdania w tym zakresie przedstawili: Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Komunikacji, Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji, Marzena Wojterska, dyrektorka Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
Adam Wyszatycki, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Daria Kozanowska,
kierownik Biura Cmentarza Komunalnego i Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych.
Przedłożone informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, podsumowała pani Irena Sawicka, Skarbnik
Miasta.

Ad.10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
Temat omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka.
Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 12. Korespondencja.
Pani Skarbnik omówiła opinię RIO do przedłożonej przez PMK informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Na zakończenie radny Eskan Darwich, podjął temat zgłoszony mu przez jednego
z mieszkańców, dotyczący niewydania do adopcji psa znajdującego się Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt. Sprawę wyjaśnił kierownik placówki.
Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Roman Piotrowski

