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PROTOKÓŁ nr 0012.7.56.2018 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta Kalisza 
w dniu 23.04.2018r. 

 

 

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

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

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. 

4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 

grudnia 2017 roku. 

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

6. Korespondencja: 

- pismo mieszkańców miasta ws. uwag do projektu Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ, 

- pismo MZBM dot. przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ad 1. Otwarcie posiedzenia. 

Posiedzenie otworzył Roman Piotrowski, przewodniczący komisji, który przywitał 

zebranych. 

 

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty (6 osób za, na 6 osób obecnych). 

 

Ad 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Sprawozdania z wykonania budżetu przedstawili: Marta Okrasa (Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Kalisza), pracownik schroniska dla 

bezdomnych zwierząt, Andrzej Górski (KTBS) oraz Krzysztof Gałka (MZDiK).  

 

Radny Zbigniew Włodarek spytał o stopień zagrożenia dla środowiska przez solankę, 

którą posypuje się drogi w okresie zimowym. Krzysztof Gałka odpowiedział, że na 

chwilę obecną to najtańszy i najefektywniejszy sposób utrzymania przejezdności dróg 

w okresie zimowym. Jak dotąd nie ma żadnych informacji, dotyczących szkodliwości 

stosowanego preparatu.   

 

Radny Dariusz Witoń spytał o częstotliwość, z jaką sprzątane są miejskie drogi. 

Krzysztof Gałka poinformował, że sprzątanie odbywa się regularnie, a jego jakość jest 

na bieżąco kontrolowana przez MZDiK.  

 

Radny Włodarek spytał o oszczędności, które mogły pojawić się w budżecie MZDiK 

dzięki łagodnej zimie. Krzysztof Gałka wyjaśnił, że oszczędność jest pozorna ze 

względu na bieżące wydatki, które wciąż rosną. 

 

Radny Witoń spytał o ewentualny wzrost kosztów utrzymania dróg miejskich. 

Krzysztof Gałka poinformował, że wzrosły koszty inwestycji drogowych. Brakuje 

także oferentów i wykonawców.  

 

Marzena Wojterska, dyrektor MZBM poinformowała o liczbie zlikwidowanych 

pieców w budynkach MZBM. 

 

Radny Witoń spytał o liczbę budynków MZBM, które w najbliższym czasie będą 

zasilane z węzła ciepłowniczego. Odpowiedzi udzieliła Marzena Wojterska.  Dyrektor 

MZBM zasugerowała zwiększenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania  

w budynkach należących do miasta.  

 

Radny Witoń zgłosił wniosek dotyczący zabezpieczenia 250 tysięcy złotych  

z wolnych środków z przeznaczeniem na podłączenie do miejskiego systemu 

ciepłowniczego budynków przy ulicach: Parczewskiego 7 i 8 oraz Złotej 13 i 15.  

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 osób na 6 obecnych.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła Anna Durlej z Wydziału Rozbudowy 

Miasta i Inwestycji UM Kalisza.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu cmentarza komunalnego przedstawiła Irena 

Sawicka, skarbnik miejski.  

 



Za przyjęciem sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 rok głosowało 6 osób na  

6 obecnych. 

 

Ad 4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 

31 grudnia 2017 roku. 

Informacje przedstawił Michał Pilas, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem 

UM Kalisza.  

 

Za przyjęciem informacji głosowało 6 osób na 6 obecnych. 

 

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

Merytoryczne wnioski przedstawiła Irena Sawicka, skarbnik miasta.  

 

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Za głosowało 6 osób, na 6 obecnych.  

 

Ad 6. Korespondencja 

- pismo mieszkańców miasta ws. uwag do projektu Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ, 

 

Agnieszka Wypych, z-ca naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki  

i Architektury UM Kalisza poinformowała o uwagach mieszkańców, które znalazły się 

w ww. piśmie. WBUA przygotuje zestawienie uwag, które zostaną poddane analizie. 

Wydział będzie szukał możliwości alternatywnego wytyczenia drogi, która musi 

powstać. Naczelnik Wypych zapewniła o potrzebie wypracowania kompromisu, który 

satysfakcjonowałby obie strony i zapowiedziała publiczną dyskusję z udziałem 

mieszkańców.  

 

Radna Jolanta Mancewicz spytała o możliwość odstąpienia od wyburzeń budynków. 

Naczelnik Wypych poinformowała o kompromisie, który strony mają wypracować.  

 

Radny Witoń spytał o czas, który będzie potrzebny na analizę uwag mieszkańców.   

 

Ad 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak 

 

Ad 8. 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 

 

 
 


