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Protokół Nr 0012.8.10.2019 
 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 Rady Miasta Kalisza, 

które odbyło się w dniu 24 maja 2019 roku  

 

********************************************************************* 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

********************************************************************* 

 
 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. 

6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło 

porozumienia. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

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

Kalisza na lata 2019-2038. 

9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 



10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią. 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka –  

Podmiejska – II”. 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”. 

13. Korespondencja. 

a) Uchwała Nr SO - 0954_59_3_Ka_2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu ws. 

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji, Roman Piotrowski, który powitał 

wszystkich obecnych. 

 

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodniczący Roman Piotrowski poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym 

dostarczono pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zdjęcia z porządku obrad Rady 

Miasta Kalisza punktów dotyczących uchwalenia projektów Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią, 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 

skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska – II oraz Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej. Pani Agnieszka Wypych, zastępca 

naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury wyjaśniła, że z uwagi na 

konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z mieszkańcami zasadnym będzie 

zdjęcie z porządku obrad komisji ww. planów miejscowych. Wobec powyższego tak 

zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie: 4 osoby za  

(4 obecnych).  

 

 

Ad.3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 r. 

Sprawozdanie zostało omówione przez p. Anetę Ochocką, naczelnika Wydziału 

Finansowego. Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 3 osoby za, 1 osoba 

wstrzymała się (4 obecnych).  

 



Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Projekt uchwały omówiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. Wobec braku 

pytań radni przeszli do głosowania: 3 osoby za, 1 osoba wstrzymała się (4 obecnych). 

 

 

Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. 

Projekt uchwały przedstawił p. Krzysztof Gałka p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji. Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za (4 obecnych). 

 

 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uprawnień do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz 

zawarło porozumienia. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 1 osoba za, 3 osoby przeciw (4 obecnych). 

 

Przewodniczący Roman Piotrowski poprosił obecnego na posiedzeniu p. Daniela Sztanderę, 

prezesa Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., aby przytoczył zebranym proponowaną  

w latach poprzednich koncepcję powstania spalarni na terenie miasta Kalisza lub okolic,  

a która to nie doszła do skutku. Pan Daniel Sztandera wskazał, że system ciepłowniczy  

w Kaliszu tworzyła miejska sieć z miejską kotłownią, która została wydzierżawiona na okres 

15 lat prywatnej firmie PEC oraz elektrociepłownia w Piwonicach, która była własnością 

Energi. Miasto podjęło rozmowy z firmą Energa w sprawie wybudowania spalarni na terenie 

elektrociepłowni w Piwonicach, która na początku była zainteresowana tym projektem, ale 

ostatecznie wycofała się a ponieważ jest to bardzo kosztowna inwestycja rzędu 300 – 400 

milionów złotych, Miasto nie mogło zrealizować jej samodzielnie.  

 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Projekt uchwały omówiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 1 osoba wstrzymała się (4 obecnych). 

 

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2019-2038. 

Projekt uchwały omówiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 1 osoba wstrzymała się (4 obecnych). 

 

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Projekt uchwały omówiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 1 osoba przeciw (4 obecnych). 

 

 

 

 



Ad.13. Korespondencja. 

Uchwałę Nr SO - 0954_59_3_Ka_2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu ws. wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami przedstawiła p. Aneta Ochocka, 

naczelnik Wydziału Finansowego.  

 

 

 

Ad.14. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak. 

 

 

Ad.15. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodniczący  

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta  Kalisza  

/... /  

Roman Piotrowski 

 

 


