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PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Kalisza. (R+B)

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
5.
6.
7.
8.
9.

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (P+B)
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (P+B)
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. (P+E+R+B)
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030. (P+E+R+B)
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewitalizacji, pan Martin Zmuda powitał wszystkich obecnych
na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Radni wszystkich komisji przyjęli przedłożony porządek obrad bez uwag.
Głosownie:
Komisja Rewitalizacji - 6 osób za (6 obecnych)
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za
(8 obecnych)
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 10 osób za (10 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych)

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Kalisza.
Będący przedmiotem uchwały GPR przedstawili radnym eksperci, którzy współpracowali
z Biurem Rewitalizacji przy tworzeniu dokumentu: █████████* i █████████*
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W dalszej części obrad, zarówno panowie eksperci
jak również pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji i pani Monika
Otrębska – Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, odpowiadali na wszystkie
pytania radnych związane z omawianym programem i ujętymi w nich zadaniami.
W toku dyskusji pan radny Martin Zmuda, przewodniczący Komisji Rewitalizacji złożył
wniosek formalny, by w zadaniu 69. omawianego dokumentu dodać sformułowanie wraz
z parkingiem podziemnym. Tej samej treści wniosek złożyła radna Małgorzata Zarzycka
z Komisji Budżetu i Finansów.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Rewitalizacji - 5 osób za, 1 osoba nie głosowała (6 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za, 1 osoba nie głosowała (7 obecnych).
Członkowie obu komisji zawnioskowali też, aby zmienić nazwę zadania 101
na „Zagospodarowanie Złotego Rogu” oraz wykreślić ostatnie dwa zdania.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Rewitalizacji - 5 osób za, 1 osoba nie głosowała (6 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za, 1 osoba nie głosowała (7 obecnych).
Następnie radni przegłosowali cały projekt uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami.
Głosowanie:
Komisja Rewitalizacji - 3 osoby za, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie
głosowała (6 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie
głosowała (7 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza. Chodzi o pożyczkę
w wysokości 110 000,00 zł na doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej, a konkretnie zakup poduszek wysokociśnieniowych i aparatów powietrznych
z maskami oddechowymi. Jak zaznaczyła pani Skarbnik argumentami przemawiającymi
za skorzystaniem z pożyczki są niskie oprocentowanie oraz możliwe umorzenie do wysokości
40%.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 7 osób za, 1 osoba
nie głosowała (8 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za, 1 osoba nie głosowała (7 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Jak wyjaśniła pani Skarbnik chodzi o pożyczkę w wysokości 110 000,00 zł na doposażenie
magazynu przeciwpowodziowego miasta, a konkretnie zakup agregatów prądotwórczych.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 7 osób za, 1 osoba
nie głosowała (8 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za, 1 osoba nie głosowała (7 obecnych).

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Proponowane zmiany w uchwale budżetowej wraz z autopoprawkami omówiła pani Skarbnik
Irena Sawicka.
Radny Radosław Kołaciński złożył wniosek, by przetarg na wykonanie boiska wraz
ze ścieżką zdrowia dla Zespołu Szkół nr 11 został ogłoszony bez zbędnej zwłoki,
a harmonogram prac skonstruowany w taki sposób, aby zadanie zostało rozpoczęte jeszcze
tym roku, bez zbędnej zwłoki.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosu (7 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - 7 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu
(8 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami:
Komisja Rewitalizacji - 3 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie głosowała
(6 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie
głosowała (7 obecnych).
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 3 osoby za,
3 wstrzymały się od głosu, 2 osoby nie głosowały (8 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 6 osób za, 2 wstrzymały się od głosu, 1 osoba
przeciw, 2 osoby nie głosowały (11 obecnych).
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
Komisja Rewitalizacji - 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (6 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie
głosowała (7 obecnych).
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 4 osoby za,
2 wstrzymały się od głosu, 2 osoby nie głosowały (8 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 7 osób za, 2 wstrzymały się od głosu, 2 osoby nie
głosowały (11 obecnych).
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad radny Martin Zmuda, przewodniczący Komisji
Rewitalizacji zakończył posiedzenie.
Protokołowała:
Natalia Janczak
/-/

Przewodniczący
Komisji Rewitalizacji
Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Martin Zmuda

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Tomasz Grochowski

Przewodnicząca
Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Magdalena Spychalska
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
/-/
Adam Koszada

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.

