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PROTOKÓŁ nr 0012.7.35.2016
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej Kalisza
z posiedzenia w dniu 23.12.2016 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 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu
budżetowego na 2017 rok.
4. Projekt uchwały 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.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Kalisza w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kaliskiej Karty
Mieszkańca.
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego linii 110kV Zawodzie - Rajsków”.
7. Korespondencja:
- odpowiedź na wniosek nr 0012.7.176.2016 z dnia 18 listopada 2016
w sprawie nielegalnie nagromadzonych odpadów w Kaliszu,
- pismo WBUA.6721.0001.2012 dot. uwag do projektu „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu
Tyniec”,
- pismo mieszkańców miasta ws. wydobywających się spalin z kominów posesji,
- pismo Fundacji Green Fuel w sprawie niskoemisyjnych paliw CNG
i LNG.
- pismo mieszkańców ws. zadania Budżetu Obywatelskiego dot. opracowania projektu
budowy mostu 3,5 t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
+ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
+ projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na
lata 2016-2030

Ad. 1. Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając wszystkich
radnych i przybyłych gości.
Ad.2. Przewodniczący komisji zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dwa dodatkowe
projekty uchwał: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok i w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030, które znajdą się
odpowiednio w punktach 7. i 8. Pozostałe punkty pozostają bez zmian.
Rozszerzony porządek obrad radni przyjęli w głosowaniu: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu
budżetowego na 2017 rok.
Projekt uchwały, z uwzględnieniem kwot i przeznaczenia dotacji celowych
i przedmiotowych, omówiła pani Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych.
Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały 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 uchwały, który zakłada zwiększenie kwoty dofinansowania dla mieszkańców
decydujących się na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne, omówiła pani Ewa
Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UM.
Radny Zbigniew Włodarek, nawiązując do stanu zanieczyszczenia powietrza w mieście, podjął
temat bezpłatnych przejazdów autobusami KLA, wprowadzanych np. przy okazji Wszystkich
Świętych, która to akcja ma między innymi rozładować natężenie ruchu samochodowego, a
tym samym zmniejszyć jego negatywny wpływ na środowisko. Być może tego typu akcje warto
byłoby powtarzać w inne dni w roku, kiedy obserwujemy wyjątkowo wzmożony ruch
pojazdów. Do dyskusji włączyli się też radni Krzysztof Ścisły i Piotr Lisowski, a także panie
wiceprezydent: Barbara Gmerek i Karolina Pawliczak i pani naczelnik Ewa Maciaszek.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 osób za (9 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Kalisza w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kaliskiej Karty
Mieszkańca.
Projekt uchwały omówił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych UM, zaznaczając że jest to uchwała o charakterze intencyjnym,
rozpoczynająca proces przygotowania narzędzia w postaci Kaliskiej Karty Mieszkańca.
Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego linii 110kV Zawodzie - Rajsków”.
Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału
Budownictwa. Urbanistyki i architektury UM.

Nawiązując do omawianego projektu uchwały Krzysztof Ścisły wystąpił z wnioskiem
o przygotowanie dla komisji informacji na temat opłat związanych z użytkowaniem gruntów
wyłączonych pod linie energetyczne i powierzchni, które użytkuje Energa - Operator SA,
a także uzyskiwanych każdego roku z tego tytułu wpływów do budżetu miasta. Ponadto
o zaproszenie na obrady komisji przedstawiciela Energa – Operator SA w celu poznania
możliwości wykonania inwestycji doziemnej.
Głosowanie nad wnioskiem: 7 osób za (7 obecnych).
Głosowanie nad całym projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).
Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Zmiany dotyczące merytorycznie komisji środowiska omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka.
Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2016-2030.
Jak wyjaśniła pani Skarbnik zmiany w uchwale budżetowej wymagają też wprowadzenia
stosownych zmian w uchwale dotyczącej WPF.
Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu
(7 obecnych).
Ad. 9. Korespondencja.
W kwestii odpowiedzi na wniosek w sprawie składowiska odpadów nielegalnie
nagromadzonych przy ul. Wrocławskiej, dodatkowych wyjaśnień co do działań
podejmowanych przez Miasto, udzieliła radnym pani Ewa Maciaszek.
W nawiązaniu do pisma Fundacji Green Fuel w sprawie niskoemisyjnych paliw CNG
i LNG i ewentualnych ulg w opłatach za parkowanie, z których mogliby korzystać właściciele
pojazdów napędzanych paliwami ekologicznymi wypowiedzieli się m.in. radni Tomasz
Grochowski, Piotr Lisowski i Zbigniew Włodarek. Padła propozycja, by na kolejne posiedzenie
zaprosić, w celu dokładniejszego omówienia tematu, pana wiceprezydenta Artura Kijewskiego.
Omawiając pismo mieszkańców dotyczące projektu budowy mostu 3,5 t łączącego
ul. Ciesielską z ul. Pontonową – zadania, które ma być realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego, a które wywołuje sporo kontrowersji, radni zdecydowali o zaproszeniu
na kolejne posiedzenie komisji pana Krzysztofa Gałki, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w celu szczegółowego omówienia problemu.
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Krzysztof Ścisły poruszył temat lasu komunalnego w Wolicy i pewnych jego
fragmentów, na których powstaje zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Pytał, czy to oznacza,
że Miasto wyprzedaje jakieś tereny leśne pod prywatną działalność? Na wszystkie pytania
i wątpliwości pana radnego odpowiedzi udzieliła pani naczelnik Ewa Maciaszek.

Radny Tomasz Grochowski ponownie, bo czynił to już wcześniej kilkukrotnie, zapytał o losy
wniosku składanego na majowym posiedzeniu komisji, a dotyczącego cmentarza komunalnego,
w którym radni zwracali się o przygotowanie analizy porównawczej kosztów jego
funkcjonowania kiedy zarządcą było Miasto i obecnych, kiedy robi to PUK. Wszyscy
członkowie komisji zgodnie przyznali, że niedopuszczalnym jest tak długie oczekiwanie
na odpowiedź, którą – w wymaganym terminie – przygotować i przekazać komisji prezydent.
Obecna na posiedzeniu pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik KRM podkreśliła, że już
wielokrotnie zwracała się w tej sprawie do podległych panu prezydentowi pracowników
i zrobi to ponownie, by temat został ostatecznie rozwiązany i informacja dotarła w końcu
do wiadomości komisji.
Radny Tomasz Grochowski pytał też o kwestie wycinki drzew na terenach miejskich.
Odpowiedzi, jaka jest to skala i jak wygląda to w świetle przepisów, udzieliła pani Ewa
Maciaszek.
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.

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

