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Protokół Nr 0012.8.15.2017
z posiedzenia Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się dnia 16 lutego 2017 roku
*********************************************************************

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z  budżetu dotacji  na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza
środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu
Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie,
restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo  ze  środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO
2014+).

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2017 – 2030.
7. Plan pracy Komisji na rok 2017.
8. Korespondencja

-  opinia  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
o możliwości sfinansowania deficytu,
-  opinia  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

***************************************************************************
Ad.1. 
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji,  pan  Martin  Zmuda  witając
serdecznie członków Komisji oraz przybyłych gości. 
Ad.2. 
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.3.
Pani  Anna Woźniak  z  Wydziału  Kultury i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Miejskiego
oznajmiła, że projekt uchwały był omawiany na poprzednich komisjach i jeśli jest potrzeba to
prosi o zadawanie pytań. Wobec braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania:
5 osób za (5 obecnych).
Ad.4.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały był omawiany na poprzednich
komisjach. 
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Radny Skarżyński zainteresował się pracami w kościele Garnizonowym. Zapytał jakie prace
są przewidziane w tym obiekcie. Pani Anna Woźniak oznajmiła, iż został zwiększony zakres
prac obejmujący wnętrze kościoła - empory, elementy drewniane.
W związku z dalszym brakiem pytań radni przeszli do głosowania: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.5.
Projekt uchwały został omawiany na poprzednich komisjach. Wobec powyższego oraz wobec
braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania:  3 osoby za, 2 osoby przeciw
(5 obecnych).
Ad.6.
Projekt uchwały został omawiany na poprzednich komisjach. Wobec powyższego oraz wobec
braku pytań ze strony radnych przystąpiono do głosowania: 3 osoby za, 2 osoby wstrzymały
się od głosu (5 obecnych).
Ad.7.
Radny  Skarżyński  zaproponował  rozszerzenie  planu  pracy  Komisji  o  punkt  dotyczący
zwołania  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Rewitalizacji  i  Komitetu  Rewitalizacji  celem
wzajemnego zapoznania się  zasiadających w nich osób,  omówienia zakresów działalności
oraz płaszczyzn ewentualnej współpracy.  Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.8.
Korespondencja przyjęta do wiadomości. 
Ad.9.
W sprawach bieżących i wolnych wnioskach głos zabrał Eskan Darwich. Zapytał na jakim
etapie znajduje się remont ulicy Piekarskiej i Browarnej i czy była tam awaria wodociągów.
Pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji Urzędu Miejskiego oznajmiła, że
nie  posiada  żadnych  informacji  na  temat  awarii  wodociągów.  Wie  natomiast,  że  termin
remontu został przedłużony. Prace są wstrzymane ze względu na warunki pogodowe. Radny
Darwich  zaznaczył,  że  jeśli  doszło  do  awarii  to  czy  przed  planowaniem  był  kontakt  z
wodociągami  z  prośbą  o  wymianę  kanalizacji.  Pani  kierownik  zaproponowała  by  z  tym
pytaniem zwrócić  się  bezpośrednio  do  inwestora.  Radny Darwich  oznajmił,  że  jeśli  była
awaria  wodociągu  to  na  czyj  koszt  awaria  została  naprawiona  i  zdjęta  kostka.  Radny
Skarżyński uznał, że o taką informację należałoby poprosić Zarząd Dróg Miejskich. Radny
Zmuda  przychylił  się  do  przedmówcy.  Ad  vocem radny  Grodziński  nawiązał  do  planów
remontu ulicy Kazimierzowskiej. Zapytał czy plany zostały proceduralnie uruchomione? Pani
Grześkiewicz  odpowiedziała,  że  w  budżecie  są  zabezpieczone  środki  na  dokumentację
projektową. Jeżeli znajdą się wolne środki to zostanie podjęta decyzja. 
Radny Skarżyński zapytał jak na chwilę obecną wyglądają prace związane z rewitalizacją
Parku  Miejskiego.  Pani  Grześkiewicz  odpowiedziała,  że  osoba  która  wygrała  konkurs
oznajmiła,  że  nie  ma  możliwości  podjęcia  realizacji  przedsięwzięcia  czyli  opracowania
dokumentacji projektowej. Dodała, że zwrócono się o opinię do prezesa urzędu zamówień
publicznych czy w sytuacji jaka zaistniała można zlecić to zamówienie innej osobie z wolnej
ręki. Na ten moment nie ma jeszcze odpowiedzi. Niezależnie od tego podjęto już działania w
kierunku umożliwienia jak najszybszego opracowania dokumentacji tzn. Wydział Rozbudowy
Miasta  i  Inwestycji  Urzędu  Miejskiego  wystąpił  o  warunki  do  gestorów  na  przyłącza
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne. Ponadto w planach znajduje się złożenie
wniosku  o  warunki  zabudowy.  Radny  Skarżyński  zapytał  kiedy  mija  termin  przyznania
środków  zewnętrznych  przez  Ministerstwo.  Pani  Grześkiewicz  odpowiedziała,  że  termin
naboru wniosków został ustalony do 2 maja. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku
jest posiadanie projektu wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Wobec powyższego radny
Skarżyński zapytał czy miasto zdąży ze złożeniem wniosku. Pani kierownik odpowiedziała,
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że  trudno jest  na ten  moment udzielić  odpowiedzi.  Zwróciła  uwagę,  iż  obszar  parku jest
obszarem rewitalizacji. Będzie to zadanie wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Ad.10.
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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