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P R O T O K Ó Ł nr 0012.7.29.2016
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza

P R O T O K Ó Ł nr 0012.2.28.2016
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza

P R O T O K Ó Ł nr 0012.5.28.2016
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza
ze wspólnego posiedzenia w dniu 29.09.2016 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”.
4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia
wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kalisz – miasto dobrej
atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza”.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
+ autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.

6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza pan Tomasz Grochowski, witając wszystkich radnych
oraz zaproszonych gości.
Ad.2.
Przewodniczący Tomasz Grochowski zaproponował dodanie, w punkcie 5. porządku obrad
autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019. Pozostałe punkty obrad ulegają odpowiedniemu
przesunięciu.
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 8 osób za (8 obecnych)
Komisji Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji – 10 osób za (10 obecnych)
Ad.3.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” omówił pan Daniel Kaparuk, naczelnik
Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Jak podkreślił, wprowadzana zmiana związana jest
z aplikowaniem o środki zewnętrzne na modernizację budynków żłobków i przedszkoli,
a mówiąc ściślej koniecznością rozdzielenia tych placówek na publiczne i niepubliczne,
a także uwzględnienie prowadzonej przez te placówki działalności gospodarczej.
Nie powoduje to istotnych zmian merytorycznych samego „Planu…, chodzi jedynie
o uszczegółowienie informacji dotyczących podmiotów, na które Miasto będzie aplikować
o pozyskanie środków zewnętrznych. Radny Dariusz Grodziński zapytał czy zatem placówki
działające na majątku miasta, ale w formule niepublicznej są wyłączone z aplikowania?
Pani Monika Otrębska – Juszczak z Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania Funduszy
wyjaśniła, że na ten moment osoby prowadzące prywatne przedszkola mają zarejestrowaną
działalność gospodarczą i z tego tytułu nie mogą zostać uwzględnione we wniosku
aplikacyjnym (jeśli przynajmniej 15% powierzchni wykorzystywane jest na działalność
gospodarczą, nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania), ponieważ byłoby to
potraktowane jako pomoc publiczna. Pan Daniel Kaparuk dodał też, że póki co we wniosku
ujęte zostaną te placówki, co do których jest pewność na uzyskanie dofinansowania, jeśli chodzi
o pozostałe – prowadzące działalność, sytuacja jest analizowana.
Wobec braku dalszych pytań radni przeszli do głosowania:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 8 osób za (8 obecnych)
Komisji Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji – 10 osób za (10 obecnych)
Ad.4.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku
o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kalisz – miasto dobrej atmosfery. Rozwój terenów
zielonych miasta Kalisza” omówiła pani Monika Otrębska – Juszczak z Biura Obsługi
Inwestora i Pozyskiwania Funduszy. Poinformowała, że przedmiotowa uchwała jest wymagana
regulaminem konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, do którego Miasto zamierza złożyć wniosek. Projekt dotyczy terenów
zielonych, które kwalifikują się do tego działania, a chodzi o planty miejskie i Park Przyjaźni.
W pierwszym przypadku chodzi o odnowienie starej i nasadzenie nowej zieleni, wyposażenie
układu zieleni w efektywny system nawadniania, poprawienie układu komunikacyjnego
chodników oraz wymiana nawierzchni, poprawienie funkcji obecnego, nieefektywnego
systemu oświetleniowego, poprawienie mikroklimatu miejsca (dwie fontanny), mała

architektura, elementy kultury (tablice informacyjne) i strefa Wi-Fi. Co do Parku Przyjaźni
chodzi głównie o nowe nasadzenia.
W odniesieniu do tego projektu uchwały głosowała tylko komisja budżetu:
Komisji Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych)
Ad.5.
Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 omówił pan Daniel Kaparuk, naczelnik Wydziału
Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o najważniejsze zmiany w tym
zakresie, to dotyczą one przesunięcia terminów inwestycji zaplanowanych na lata 2017-2019.
Chodzi o ul. Kordeckiego, gdzie nastąpiłaby zmiana terminu realizacji z roku 2018 na 2017.
Druga sprawa dotyczy zlewni przepompowni przy ul. Czaszkowskiej, gdzie nastąpiłaby zmiana
terminu z 2017 na 2018 rok. W ślad za zmianami terminów pójdą też przesunięcia kwot
przeznaczanych na realizację tych zadań. W roku 2017 zamiast kwoty 7 430 000,00 zł wpisuje
się 6 830 000,00 zł., natomiast w roku 2018 zamiast 7 680 000,00 zł będzie 8 280 000,00 zł.
Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy te zmiany dotyczące ul. Kordeckiego są związane
z planami budowy nowej komendy policji? Pan naczelnik potwierdził, że tak faktycznie jest.
Po pierwsze ten odcinek ulicy jest w fatalnym stanie, ale też chodzi o to, by skoordynować
działania budowlano – modernizacyjne w tym rejonie w jednym czasie.
Wobec braku dalszych pytań radni przeszli do głosowania:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 8 osób za (8 obecnych)
Komisji Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych)
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji – 10 osób za (10 obecnych)
Ad.6.
Brak spraw bieżących i wolnych wniosków.
Ad.7.
Zamknięcie posiedzenia.
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