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Protokół Nr 0012.8.19.2017
z posiedzenia Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się dnia 14 czerwca 2017 roku
*********************************************************************

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

5. Informacja  na  temat  zadania  pn.  „Kompleksowa  rekultywacja  terenów  nadbrzeży
rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na
Zawodziu”.

6. Korespondencja:
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
31 maja 2017 r. ws. wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kalisza  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  za  rok
2016 r.,
- stanowisko nr 5 i 7 Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza z dnia 4.05.2017 r.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
+  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.

***************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji,  pan  Martin  Zmuda  witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad: 5 osoby za (5 obecnych).
Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Głos  w  tym  punkcie  zabrała  pani  Skarbnik,  Irena  Sawicka.  Oznajmiła,  iż  w/w  projekt
uchwały jest omawiany na wszystkich komisjach. Jest on potrzebny na sesję absolutoryjną.
Wobec braku pytań ze  strony radnych przystąpiono do głosowania:  3 osoby za,  2  osoby
przeciw (5 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Skarbnik Irena Sawicka przedstawiła wnioski merytorycznie dotyczące komisji. 
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Wobec braku pytań ze  strony radnych przystąpiono do głosowania:  3 osoby za,  2  osoby
przeciw (5 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.
Pani Skarbnik Irena Sawicka oznajmiła, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się
zadania, które są realizowane z udziałem środków unijnych albo zadania, które są w cyklu
dłuższym niż jeden rok. Pani Sawicka przedstawiła zadania zawarte w WPF. 
Wobec braku pytań ze  strony radnych przystąpiono do głosowania:  3 osoby za,  2  osoby
przeciw (5 obecnych).
Ad.6.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2016  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta
Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Głos  w  tym  punkcie  zabrał  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego. Oznajmił, iż w ubiegłym roku zadanie
rewitalizacji  pojawiło się wśród zadań publicznych, zostało wprowadzone poprzez ustawę
o  rewitalizacji.  Działania  rewitalizacyjne  stały  się  jednym z  obszarów  wskazanym  przez
ustawodawcę  współpracy  samorządu  z  organizacjami  pozarządowymi.  W ubiegłym  roku
współpraca  ta  nie  miała  charakteru  finansowego.  Jednak  poza  charakterem  finansowym
działania  rewitalizacyjne  były  bardzo  aktywne  –  m.in.  konsultowanie obszaru
zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  poprzez  konsultowanie  w  sprawie  powołania
Komitetu  Rewitalizacji.  Pan  Sibiński  oznajmił,  iż  w  tym  roku  współpraca  posiada  już
charakter  finansowy.  Został  ogłoszony  pierwszy  otwarty  konkurs  na  realizację  działań
rewitalizacyjnych. 
Wobec  braku  pytań  ze  strony  radnych  przystąpiono  do  głosowania  nad  przyjęciem w/w
sprawozdania: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.7. Informacja na temat zadania pn. „Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży
rzeki  Prosny  na  odcinku  od  Mostu  Teatralnego  do  Rezerwatu  Archeologicznego  na
Zawodziu”.
Punkt  ten  zreferowała  pani  Dagmara  Pokorska,  Naczelnik  Wydziału  Rozbudowy  Miasta
i  Inwestycji  Urzędu  Miejskiego.  Oznajmiła,  iż  jest  podpisana  umowa  na  wykonanie
wielobranżowej dokumentacji projektowej, natomiast w tej chwili zostały wstrzymane prace
projektowe. Teren ten należy w dużym stopniu do zarządzeń MZGW i należy posiadać zgodę
na odstępstwa. Część zaproponowanych rozwiązań znalazła pozytywne stanowisko, a część
nie  -  jak  np.  nasadzenie  zieleni.  Pani  Pokorska  dodała,  że  wystąpiono  z  odwołaniem do
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Naczelnik  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji  pokrótce  przedstawiła  zakres
obejmujący projekt. Dodała, że rozpoczęły się protesty - pisma odnośnie terenów, gdyż część
z nich należy do osób prywatnych. 
Radny Zmuda zapytał  o  skalę  protestów.  Pani  Pokorska  odpowiedziała,  że  musiałaby się
dowiedzieć, gdyż ciężko jest w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie.  
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Andrzej Plichta, który zapytał czy sprawy
związane  z  zagospodarowaniem  terenu  są  uregulowane  z  Wojewódzkim  Marszałkiem?
Naczelnik wyjaśniła, iż na część rzeczy mają odstępstwo od MZGW, a na część nie. W tej
chwili, za pośrednictwem MZGW odwołano się do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej.  Przewodniczący  odwołując  się  do  „wyspy”  usytuowanej  w  Parku  Miejskim
oznajmił, iż w czasie upałów, gdy poziom wody się obniża pojawia się nieprzyjemny zapach.
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Pani  Pokorska  wyjaśniła,  iż  na  tym  terenie  zaplanowane  jest  uporządkowanie  zieleni.
Przewodniczący zapytał o pogłębienie wody. 
Radny Grodziński uznał, że woda pachnie wszędzie i tego się nie wyeliminuje. 
Radny  Prus  zwrócił  uwagę,  iż  aby  przy  omawianiu  danego  terenu  była  możliwość
przedstawienia tego na mapie. 
Ad.8. Korespondencja:
Przewodniczący  Komisji  poinformował,  iż  wpłynęła  uchwała  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. ws. wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2016 r. oraz stanowisko nr 5 i 7 Komitetu Rewitalizacji
Miasta Kalisza z dnia 4.05.2017 r.
Pan Andrzej Plichta zwrócił uwagę, iż opinia RIO jest bardzo krótka, konkretna i pozytywna.
Pani Skarbnik dodała, że opinia nie zawiera żadnych zastrzeżeń. Dokonano dużego skrótu,
gdyż są podane tylko najważniejsze rzeczy. Rok 2016 został oceniony pozytywnie w zakresie
budżetu, realizacji dochodów budżetu i wniosków, które przygotowała Komisja Rewizyjna
o udzielenie absolutorium prezydentowi. 
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący  Komisji  zwracając  się  do  pani  Grześkiewicz  poprosił,  aby  konserwator
zabytków  w  miarę  możliwości  wyraziła  opinię  co  do  zagospodarowania  klombu  przed
ratuszem z uwzględnieniem studni, którą odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych.
Co więcej zapowiedział, iż po uzyskaniu opinii zostanie zorganizowanie wspólne spotkanie
Komisji Rewitalizacji wraz z Komitetem Rewitalizacji.
Pani Grześkiewicz oznajmiła, iż pani Pokorska uczestniczyła w spotkaniu, które dotyczyło
m.in.  zagospodarowania  Głównego  Rynku,  w  którym  obecna  była  pani  konserwator.
Poinformowała, że pojawił się pomysł aby wyeksponować znalezisko archeologiczne, przy
czym nie wynosić  go ponad powierzchnię płyty głównej,  tylko pozostawić w głębieniu –
wyeksponować  za  szkłem,  odpowiednio  podświetlić.  Oznajmiła,  iż  zwrócą  się  do  pani
konserwator, aby wydała ostateczne stanowisko. 
Radny Zmuda  nawiązując  do  klombu uznał,  że  pogodzenie  dwóch  rzeczy będzie  bardzo
trudne. Dodał, że należy uniknąć sytuacji stworzenia projektu, który zostanie odrzucony przez
panią konserwator. 
Pani  Grześkiewicz  napomniała,  iż  koncepcja  pani  konserwator  była  taka,  aby  przy
wyeksponowaniu znaleziska został wkomponowany klomb. 
Radny Prus oznajmił, iż popiera wyeksponowanie studni. 
Radny Darwich poruszył temat stanowiska nr 5 Komitetu Rewitalizacji odnośnie negatywnie
prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji. Pani
Grześkiewicz oznajmiła, iż Komitet Rewitalizacji wyraził negatywną opinię, co do ilości osób
biorących udział w konsultacjach. Uznała, że Biuro Rewitalizacji robiło wszystko co w swojej
mocy. Radny dodał, że z pisma wynika iż dokument był bardzo obszerny i mało przystępny.
Pani  kierownik  wyjaśniła,  iż  dokument  musi  być  opracowany  zgodnie  z  ustawą
o  rewitalizacji.  Co  więcej  przygotowując  konsultacje,  została  przygotowana  ulotka
informującą o Gminnym Programie Rewitalizacji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej,  pan  Andrzej  Plichta  uznał,  że  nie  wszystkie  dokumenty
można  skrócić.  Dodał,  że  trudno  jest  mieć  pretensje  do  osób,  które  nie  biorą  udziału
w konsultacjach. 
Pani Grześkiewicz zwróciła uwagę, iż mimo małego udziału w konsultacjach, wpłynęło dużo
uwag  do  Gminnego  Programu  Rewitalizacji.  Najczęściej  były  to  uwagi  formujące
wątpliwości, pytania. 
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Pan Plichta  uznał,  że  temat  rewitalizacji  jest  powszechny i  staje  naukowy.  Radny Zmuda
wspomniał, iż Gminny Program Rewitalizacji będzie aktem prawa miejscowego. Jest pisany
językiem prawnym i tego nie można zmienić.
Radny Darwich podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza, iż szybko skierował
poprawkę do projektu uchwały ws. dotacji wymiany pieców węglowych. Wyraził nadzieję,
iż poprawka ta zostanie przyjęta.
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

Protokołowała:
Natalia Janczak      Przewodniczący
   /-/ Komisji Rewitalizacji 

Rady Miejskiej Kalisza
           /-/
    Martin Zmuda
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