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Protokół
VI Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 28 lutego 2019 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na dzisiejszej
Sesji Rady Miasta Kalisza:
– radnych,
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,
– dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta,
– komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego
Adama Bujnickiego.
Sesję rozpoczęto minutą ciszy, była ona poświęcona wybitnej osobie – śp. Janinie
Piotrowskiej, wieloletniej radnej Miejskiej Rady Narodowej, w 2018 r. wyróżnionej
tytułem Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.
Następnie przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez
naciśnięcie na tabletach przycisku „KWORUM”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przewodniczący otworzył VI Sesję Rady Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy
w niej 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować
uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Tadeusza Skarżyńskiego.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał przygotowane na VI sesję, wraz
z porządkiem obrad, w którym jest 16 projektów uchwał.
Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne
projekty uchwał, w związku z tym przewodniczący zaproponował rozszerzenie
porządku obrad, wprowadzenie w punkcie V numeracji rzymskiej – Podjęcie uchwał
w sprawie – dodatkowych punktów numeracji arabskiej:
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17 – projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta
Kalisza rodziny repatriantów – przekazanego radnym 21 lutego,
18 – projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza –
przekazanego 21 lutego,
19 – projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Plastycznego
im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie
nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13 – przekazanego 21 lutego,
20 – projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Domu
Kultury w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby –
przekazanego 21 lutego,
21 – projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji
prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3 – przekazanego 25 lutego,
22 – projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8
z siedzibą w Kaliszu – przekazanego 21 lutego,
23 – projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Kalisza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki – przekazanego 21 lutego,
24 – projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Kalisza zbadania skargi pana █████████████* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza – przekazanego 25 lutego,
25 – projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza – przekazanego również 25 lutego.
Ponadto 25 lutego do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta Miasta
Kalisza dotyczące zdjęcia z porządku obrad sesji punktu 6 arabskiego, znajdującego
się w punkcie V rzymskim, projektu uchwały w sprawie podjęcia współpracy
partnerskiej z Gminą Karpacz, natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok oraz
autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Przewodniczący poprosił zatem radnych o zdjęcie z porządku obrad punktu 6
arabskiego, znajdującego się w punkcie V rzymskim, projektu uchwały w sprawie
podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Karpacz – 21 osób było za (21 radnych
obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław
Paraczyński).
Następnie poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się
w punkcie V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na
terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów – 21 osób było za (21 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół na terenie miasta
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Kalisza – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania –
Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum
Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez
stworzenie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13 – 21 osób było
za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna
i Stanisław Paraczyński).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego
Domu Kultury w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby –
21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka
Konieczna i Stanisław Paraczyński).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 21 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację
lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3 – 21 osób było za (21 radnych
obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław
Paraczyński).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 22 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8
z siedzibą w Kaliszu – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 23 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Kalisza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki – 21 osób było
za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna
i Stanisław Paraczyński).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 24 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana █████████████* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni
podczas głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 25 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza – 21 osób było za (21 radnych
obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław
Paraczyński).
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Na pytanie przewodniczącego, czy radni mają inne propozycje bądź uwagi do
porządku obrad, o zabranie głosu poprosił radny Marian Durlej – Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r., po
zapoznaniu się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Kalisz, podjęła wniosek o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad
komisji celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień dotyczących przesłanek wyboru
kryteriów. Zaprosiliśmy na następne spotkanie komisji panią dyrektor, na pewno nam
wszystko wyjaśni i w następnej komisji już to będziemy głosować. Bardzo bym prosił,
żeby ten punkt 7 był zdjęty również analogicznie z porządku obrad sesji tego projektu.
Przewodniczący poprosił zatem radnych o zdjęcie z porządku obrad punktu 7
arabskiego, znajdującego się w punkcie V arabskim, projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz – 21 osób było za (21 radnych
obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław
Paraczyński).
Wobec braku innych propozycji, przewodniczący stwierdził przyjęcie zmian porządku
obrad, zdjęcia w punkcie V rzymskim punktów 6 i 7 arabskiego oraz wprowadzenia
dodatkowych punktów. Poprosił też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych,
w punkcie V rzymskim, czyli wykreślenie punktu 6 oraz dopisanie po punkcie 16
arabskim, punktów od 17 do 25.
III. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku uwag do protokołu z V Sesji, wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady
Miasta, przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu.
IV. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym radni otrzymali w wersji elektronicznej
w dniu wczorajszym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. warunków udzielania i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych
opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta
Kalisza (str. 1-3).
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Szczegółowe warunki udzielania bonifikat i proponowane stawki procentowe opisuje
uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Budżetu
i Finansów, a także Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza, które
wypracowały wniosek dotyczący przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący poprosił Artura Kijewskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej o odczytanie treści wniosku.
Artur Kijewski, przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej odczytał wniosek, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał radny Tadeusz Skarżyński – ja chciałbym ze swojej strony bardzo
serdecznie podziękować radnym z komisji rozwoju, którzy przychylili się do wniosku,
do kierunku, który został wskazany na komisji. Nie ukrywam, że wnioskowałem
właśnie o zmienienie, podniesienie tejże bonifikaty, z której skorzysta wielu
mieszkańców Kalisza. Chciałbym podziękować również panu przewodniczącemu
komisji za zaproponowanie tego kompromisowego rozwiązania, ponieważ oczywiście
dyskusja na komisji była dosyć długa, wiązała się z tym, jakiej wysokości ta bonifikata
ma być. Koniec końcem pan przewodniczący kompromisowe rozwiązanie
zaproponował, także dziękuję serdecznie. Dziękuję też tym radnym, którzy
rozpropagowali tę ideę w społeczeństwie.
Radni najpierw jednomyślnie pozytywnie przegłosowali tożsame wnioski – wniosek
Nr 0012.6.49.2019 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz
wniosek Nr 0012.8.18.2019 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady
Miasta Kalisza – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński).
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano także projekt uchwały wraz z wnioskiem –
21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka
Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały
wraz z wnioskiem.
Ad. 2. skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego
terminu wyborów do rad osiedli i sołectw (str. 4-6).
Wprowadzenie jednego wspólnego terminu wyborów do wszystkich rad osiedli
i sołectw pozwoli na lepszą ich promocję na zewnątrz, co powinno zaowocować
wzrostem zainteresowania i frekwencją mieszkańców, a także doprowadzić do
większej liczby osób kandydujących w wyborach do rad osiedli i sołectw, a tym
samym angażujących się w prace jednostek pomocniczych miasta.
Przedmiotowa uchwała zakłada zatem odpowiednie wydłużenie lub skrócenie kadencji
poszczególnych rad do 11 września 2019 r. oraz wskazuje równolegle wspólny termin
wyborów do nich, który wyznacza się na 12 września 2019 r.
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Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 3. uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ulic: Cicha-Prosta” (str. 7-26).
Obszar objęty projektem planu miejscowego o powierzchni ok. 6,83 ha położony jest
w Kaliszu w północnej części miasta. Od strony północno-zachodniej ograniczony jest
Aleją Wojska Polskiego, od strony północno-wschodniej – ulicą Stawiszyńską,
a od strony południowo-zachodniej Wałem Bernardyńskim.
Projekt uchwały szczegółowo omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 4. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
Chmielnik Północ” (str. 27-78).
Obszar miasta objęty planem przedstawia rysunek planu miejscowego, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowe jego ustalenia opisuje zaś
uzasadnienie.
Projekt uchwały szczegółowo omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego
„Jabłkowskiego-Podgórze” w Kaliszu (str. 79-81).

planu

rewitalizacji

Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego –
Podgórze” znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
Nagromadzenie się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni wielu negatywnych zjawisk
wymaga wdrożenia na tym obszarze wielopłaszczyznowej, zintegrowanej
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rewitalizacji, łączącej działania przestrzenne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
Wprowadzenie na wskazanym terenie miejscowego planu rewitalizacji uruchomi
narzędzia prawne umożliwiające bardziej efektywne gospodarowanie w tej
przestrzeni. Pozwoli to też na lepszy rozwój obszaru zgodnie z zasadami ładu
przestrzennego, a co za tym idzie umożliwi odwrócenie procesu degradacji, któremu ta
część miasta ulegała przez ostatnie lata.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 8. przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 20192021 (str. 88-136).
Stosownie do treści ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do
zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej zawierających m.in. diagnozę
systemu pieczy zastępczej oraz coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
Dotychczas przyjęty Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w mieście Kaliszu przyjęty
był na lata 2016-2018.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 9. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2019-2021
(str. 137-184).
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej do zadań własnych
gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania
rodziny. Dotychczas obowiązujący Program Wspierania Rodziny przyjęty był na lata
2016-2018.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
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Ad. 10. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miasta
Kalisza – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (str. 185186).
W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie nadania
statutu instytucji kultury Miasta Kalisza – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama
Asnyka w Kaliszu.
W ww. uchwale termin jej wejścia w życie określono, jak dla aktów nie stanowiących
prawa miejscowego, zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami w zakresie
procedowania nad uchwałami dotyczącymi statutów instytucji kultury.
W świetle otrzymanej informacji, od organu nadzoru, konieczne jest skorygowanie
przedmiotowej uchwały w zakresie § 5 określającego termin jej wejścia w życie.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 11. zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych odcinków dróg
w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód (str. 187-190).
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika ze znaczenia przedmiotowych odcinków
dróg w układzie komunikacyjnym miasta Kalisza oraz roli jaką pełnią dla
społeczeństwa i do jakich obiektów prowadzą.
Podjęcie niniejszej uchwały jest również zasadne ze względu na zainteresowanie
potencjalnych inwestorów terenami w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód,
dla których ważne jest lokalizowanie inwestycji na terenach mających dostęp do drogi
publicznej.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 12. ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez
przewoźników publicznego transportu zbiorowego (str. 191-198).
Określanie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej stanowiących własność gminy należy do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym częścią organizacji
publicznego transportu zbiorowego jest określenie przystanków komunikacyjnych
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i dworców oraz warunków i zasad korzystania, które następuje w drodze uchwały
podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.
Oprócz ustalenia zasad zachodzi również konieczność ustalenia wysokości stawek za
zatrzymywanie się autobusów na dworcu oraz innych stawek dotyczących wysokości
pobierania opłat za użytkowanie obiektu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 13. ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (str. 199-202).
Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem
własnym powiatu.
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, rada powiatu, biorąc pod uwagę
konieczność sprawnej realizacji powyższego zadania oraz koszty usuwania
i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu ustala corocznie, w drodze
uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie usuniętych pojazdów na
parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów, które zobowiązany jest pokryć
właściciel pojazdu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 14. udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
(str. 203-205).
Opieka nad dziedzictwem kulturowym Kalisza jest zadaniem własnym samorządu.
Rada Miejska Kalisza, uchwałą z maja 2014 r. określiła zasady udzielania dotacji
z budżetu Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na
terenie miasta.
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W budżecie Kalisza na 2019 r. na dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wydzielona
została łączna kwota 550.000 zł.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 15. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (str. 206-214).
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2019 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Komunikacji są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Anetę Ochocką, naczelnika Wydziału Finansowego
o zabranie głosu w tej sprawie.
Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła wnioski składające się
na autopoprawkę do projektu uchwały.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, natomiast całościowo projekt
uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Grodziński – do treści autopoprawki i do
kwoty zwiększenia tam blisko pół miliona, 450 tys. zł dla wykonawców odbioru
odpadów komunalnych z terenu miasta Kalisza, 1 pytanie, właściwie 2 pytania, po
pierwsze to jest takie, że wiemy dobrze, że tutaj jest zasada samofinansowania się tego
systemu i czy podwyższenie o 0,5 mln zł kosztów funkcjonowania tych przedsiębiorstw
wiąże się w tej chwili z podniesieniem, z koniecznością podniesienia opłaty dla
mieszkańców Kalisza, a druga rzecz to zmieniły się świeżo władze związku
komunalnego, osoby, które, reprezentujące Kalisz, jest pan przewodniczący Rady
Miasta, zarówno jest przewodniczącym teraz związku komunalnego i też prosimy
o szczegółową informację, jak to wygląda i jakie stanowisko prezentuje miasto Kalisz?
Jan Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska –
odpowiem wprost na pytanie. Nie, nie będą w tym momencie skutkowały zwiększeniem
opłat dla mieszkańców, tych, które są ustalone. System jest całoroczny, natomiast,
10

system opłat, natomiast umowa jest do 30 czerwca. Tak naprawdę nie wiemy co będzie
po 30 czerwca, czyli od 1 lipca do 31 grudnia. Na to, co wtedy się zadzieje, będzie
miało również wpływ to, co uzyskamy po przetargu na wykonanie tej usługi, nad
którym teraz pracujemy. Ja już anonsowałem to na komisji środowiska, która odbyła
się 22 lutego, byłem tam i prosiłem też o taką dyskusję, ponieważ tych zmian będziemy
mieli bardzo dużo. Nie będą one związane tylko i wyłącznie z samą kwestią tego, że
umowa się kończy nam 30 czerwca, ale również z pewnymi zasadami, takimi
fundamentami, które wiążą się ze zmianą przepisów, z pewną obserwacją, którą
również mamy na skutek funkcjonowania tego systemu odpadów od 2013 r., kiedy te
opłaty weszły w życie, więc na dzisiaj jeżeli chodzi o tą kwestię mówię, że nie. Ona, ta
kwota, o której mowa, wynika wprost z opłaty środowiskowej, wzrostu tej opłaty
środowiskowej, którą pobiera w tej chwili „Orli Staw” wraz z wjazdem wykonawców,
którzy odbierają nasze odpady na „Orli Staw” i to jest tylko ten efekt. W kontrakcie,
który był zawarty w 2017 r. ta możliwość zwiększenia dla wykonawców tej stawki była
zapisana, stąd jest to konsekwencja kontraktu z 2017 r. i umów wtedy zawartych.
Przewodniczący – zmiana władz w związku komunalnym na razie nie ma żadnego tu
znaczenia w tym, o czym w tej chwili dyskutujemy. Chcę powiedzieć tak, że opłata
środowiskowa pobierana na bramie, ci, którzy wjeżdżają z odpadami, całkowicie jest
oddawana do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, bo jest to opłata środowiskowa,
związek z tego nic nie ma, tylko podnoszone są opłaty, tylko że to przerzucamy tak
naprawdę na społeczeństwo. Oczywiście przepisy prawne tylko mogą powodować, że
nie możemy się spodziewać dzisiaj, że będzie mniej za śmieci, będzie więcej za śmieci.
Ja przez kila dni już się zdążyłem zorientować, że za odpady, które kiedyś związek,
czyli Zakład Utylizacji Odpadów w Orlim Stawie mógł pobierać pieniądze i zwiększać
swój budżet, dzisiaj musi dopłacać do opłat. O ile dopłacał jeszcze do niedawna do
grudnia, kiedy był tworzony budżet związku, ok. 114 zł/t odpadu tzw. energetycznego,
który zawiera powiedzmy te materiały, które można spalić i uzyskać energię to dzisiaj
w zapytaniu o cenę są kwoty rzędu 400 zł/t, czyli 3-krotnie. Te przetargi na razie nie są
rozstrzygane, liczymy na to, że coś się zmieni, ale to powoduje, że będzie coraz gorzej,
czyli tak naprawdę ten odpad energetyczny, którego nie można składować w zakładzie
na wysypisku, musi zostać oddany do tych zakładów, które przerobią na energię
elektryczną, a te zdążyły się zorientować, że będziemy zmuszeni prawnie do takich
działań, podnoszą ceny. To tyle na razie tytułem wyjaśnienia. To nie jest dobre,
natomiast to tylko powoduje, że w tych przetargach, które się szykują, nie tylko
w Kaliszu, ale w każdym mieście, gminie, wszyscy boją się otwierania kopert, co
zobaczą w ofercie tych, którzy składają swoje powiedzmy oferty.
Dariusz Grodziński, ad vocem – tak na szybko jeszcze tutaj w klubie dyskutowaliśmy
i mamy jeszcze pytania, na jakiej grupie odpadów te opłaty środowiskowe wzrosły, czy
to było głosowane i jak tutaj przedstawiciele miasta Kalisza głosowali? No i teraz
pytanie też, czy to nie powinniśmy omówić wpierw na komisjach, bo to jest temat
rzeka. Rzeka śmieci w tym przypadku, a jesteśmy zaskakiwani też podniesieniem,
dopłatą 0,5 mln zł. I ostatnie pytanie, czy w związku z tym samorząd, bo czytałem
o uszczelnieniu systemu prawnego, żeby samorząd nie mógł dopłacać, żeby to był
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system samofinansujący się, czy można w świetle obecnych przepisów prawa to
dopłacać z budżetu miasta?
Jan Kłysz – myślę, że to jest jakby nieuchronna konsekwencja tego, co się stało nie na
szczeblu samorządowym, tylko nieco wyżej. To nie miasto decydowało o wysokości
opłaty środowiskowej. Jest to konsekwencja działań globalnych, które wiążą się
z funkcjonowaniem całego systemu w kraju. Te kwoty, o których mówimy, one
wynikają z rozporządzeń na szczeblu centralnym. W związku z tym nie możemy
stawiać, tak uważam, naszych wykonawców w tej sytuacji, że w 2017 r., kiedy
zakładali pewne kwoty w ofercie swojej składanej miastu na odbiór odpadów, mają
dalej od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. ponosić większe koszty
funkcjonowania tego niż zaplanowane wtedy, dlatego ten kontrakt z 2017 r. był tak
sformułowany, że gdy warunki zewnętrzne się zmienią, niezwiązane ze złożeniem oferty
i niezwiązane z tym, co samorząd robi to wtedy jest konieczność podwyższenia
wartości tych umów, które były wartościami ryczałtowymi, tak?, odpowiadającymi na
pewne dane, które miasto podało, a dane wiązały się z samą ilością odpadów, z masą,
z ilością mieszkańców, z różnymi warunkami, które na terenie miasta funkcjonują.
W związku z tym ta rzecz dla mnie jest konsekwencją, przed którą miasto stoi na skutek
zmian przepisów, na które miasto nie ma wpływu i nie ma wpływu na to również
wykonawca. Oczywiście będziemy dyskutować na komisji środowiska i samo to, że
wyprzedzająco już zgłosiłem się sam na posiedzeniu komisji środowiska i też
anonsowałem po to, żebyśmy mogli tutaj, pani radna Oliwiecka też bardzo
zainteresowana była tym tematem i zgłosiła taką potrzebę, aby oddzielną komisję
wręcz przygotować na ten temat, jesteśmy gotowi, będziemy, pan przewodniczący
Piotrowski zapowiedział, że taka komisja się odbędzie jeszcze w marcu, będziemy te
wszystkie rzeczy dyskutować, bo ich jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałem już
we wcześniejszej wypowiedzi, tych fundamentów, które dotknąć będziemy musieli
w tym przetargu i w regulaminie, nad którym też pracujemy, będzie bardzo dużo.
I taką tą mądrość, którą uzyskamy z dyskusji również z państwem radnych, będziemy
wtedy ten dokument przedkładać, natomiast ta rzecz jest konsekwencją nieuchronną
i niezależną od nas wszystkich tutaj siedzących, jak również niezależną od
wykonawców, dlatego uważam, że po prostu trzeba to załatwić, a dalej będziemy
myśleli nad tym, jakie koszty będzie trzeba w opłacie dla mieszkańców ustalanej na
nowo przedstawić.
Przewodniczący – tu jest jeszcze jeden problem, który nie jest na ten moment
wyjaśniony również i jeszcze prawnie, to są tzw. śmieci domowe, te, które ulegają
biodegradacji i powinny zostać, powiedzmy, w tych zakładach utylizacji,
unieszkodliwiania odpadów poddane fermentacji, to już niektóre gminy organizujące
przetarg, m.in. Sieradz pyta, jak często powinny być odbierane tego typu odpady
i z tego, co tak naprawdę się nasuwa powinny być odbierane co tydzień, a nie co 2, bo
w miesiącach letnich będzie po prostu nie do zniesienia, jeżeli będziemy mieli te
odpady domowe zgromadzone na zewnątrz to będzie fermentacja zachodziła już
w tych, powiedzmy, pojemnikach, także to spowoduje kolejne problemy, które wymuszą
znowu kolejne podniesienie cen, jeżeli będzie musiał być odpad tego typu odbierany co
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tydzień. Nie jest to na dzień dzisiejszy sprecyzowane prawnie, kiedy to wejdzie, ale już
jest zapowiedziane, że to musi wejść.
Karolina Pawliczak – ja rozumiem, że ta dyskusja oczywiście przeniesie się na
merytoryczną komisję, ale skoro zostało zadane takie pytanie w związku z projektem
uchwały, to chciałabym też poprosić o krótką odpowiedź, czy wydział przygotowuje się
do tego, żeby rozdzielić przetargi na odbiór i na zagospodarowanie, czyli 2 oddzielne
przetargi na odpady oraz czy objęte będę również tym nieruchomości niezamieszkałe.
Jan Kłysz – tak, to jest pewna konsekwencja. Te kontrakty, które mamy teraz, one są
na odbiór odpadów od mieszkańców i ich zagospodarowanie. Natomiast przetarg
nowy nie może już być na taką samą usługę, ponieważ wszelkie odpady będą musiały
pójść do „Orlego Stawu”. „Orli Staw” też przygotowuje, pewnie pan przewodniczący
będzie o tym mówił również na komisjach, czy w innych gremiach, wielką inwestycję,
kilkudziesięciomilionową, ona jest dofinansowywana z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i będziemy musieli też spełnić pewne warunki narodowego
funduszu jako wszystkie gminy, które należą do tego związku, aby te pieniądze mogły
być przekazane na tą inwestycję. To są inwestycje, które ten nasz obiekt, tą instalację
przygotują na XXI wiek, dlatego ten przetarg, odpowiadając już bardzo ściśle, będzie
na odbiór i transport odpadów do „Orlego Stawu”, natomiast inna umowa będzie
zawarta ze związkiem na zagospodarowanie odpadów już na terenie „Orlego Stawu”.
My przygotowujemy się do tego i w ten sposób przygotowujemy już i specyfikację
istotnych warunków i się przygotujemy do nowego rozdania. Natomiast do tych
fundamentów, o których mówiłem, należy również to, o czym pani przewodnicząca
powiedziała i zadała pytanie, czy należy objąć nieruchomości niezamieszkane, czyli
np. usługowe, sklepik, na której to nieruchomości też tworzone są odpady komunalne,
ja uważam, że tak i na komisji ochrony środowiska to zdanie już wyraziłem, poddaję je
pod dyskusję i rozwagę również państwa. Na tej komisji, która będzie zorganizowana
przez pana przewodniczącego, będziemy na ten temat mówić. Uważam, że tak,
wówczas do systemu na pewno dotrze dużo, dużo więcej pieniędzy, ponieważ te odpady
i tak są odbierane i tak idą na „Orli Staw”, natomiast nie są one objęte
dotychczasowym systemem. Ja uważam, że tak, ale myślę, że będziemy na ten temat
dyskutować właśnie na komisji środowiska.
Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – ja myślę słuchajcie, że problem
wywozu śmieci jest to jeden z ważniejszych problemów, z jakim my również tu wszyscy
będziemy musieli się w przeciągu tych 5 lat borykać. Ja miałbym taką propozycję,
panie przewodniczący, korzystając z tego, że pan kieruje w tej chwili związkiem, że
można by np. jedno z posiedzeń komisji środowiska zorganizować może właśnie na
terenie „Orlego Stawu”. Ja uważam, że wtedy nawet inni radni, jest tu przecież wielu
nowych radnych, mogłoby na taką komisję pojechać, można by wszystkich tutaj
radnych w problematykę gospodarowania odpadami wdrożyć, pokazać, jakie są
zagrożenia, z czym miasto będzie musiało tutaj się borykać, tak, żeby takich pytań,
tego typu, już później czasu na samej sesji nie tracić, natomiast mówię, te zmiany
legislacyjne, wzrost cen, tak?, i różnorodność tych odpadów, jest mnóstwo problemów,
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myślę że dobrze byłoby, żeby radni mieli taką, powiedzmy, kompleksową wiedzę w tym
zakresie i myślę, ze byłaby to bardzo dobra inicjatywa.
Dariusz Grodziński, ad vocem – nikt tutaj nie chce w żaden sposób dyskutować
z rzeczami oczywistymi, które czasami na nas spadają, np. słyszymy, że nie ma
podwyżki cen prądu, a przetargi wychodzą dla instytucji publicznych od 40 do 80 %
drożej niż było. Jak są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu, to też to trzeba
rozmawiać i dyskutować i rozumieć, ale dopytywałem się o ewentualną autopoprawkę
na 3 kolejnych komisjach i nic nie było na ten temat wiadomo, a temat znaczący,
bardzo ważny, który był prowadzony przez przedstawicieli miasta Kalisza na związku
i nie mamy żadnej informacji i mamy na ostatnią chwilę autopoprawkę, z którą się na
bieżąco zapoznajemy, teraz dyskutujemy na sesji i my takich wrzutek nie będziemy
głosować na pewno, tym bardziej, że to jest bardzo ważny obszar gospodarki
komunalnej miasta Kalisza.
Jan Kłysz – ja, jeżeli mogę jedynie powiedzieć to powiem tak, przepraszam, że
państwa stawiam ja w takiej sytuacji, natomiast we wtorek otrzymałem potwierdzenie
od firm, z którymi negocjowaliśmy ponad miesiąc wartość tej kwoty, że ta kwota jest
uzgodniona. W związku z tym uważam, że to, co mam do zrobienia powinienem zrobić
natychmiast. Natychmiast zatem zgłosiłem to do pani skarbnik, która przygotowała na
dzisiejszą sesję autopoprawkę, ponieważ najbliższą możliwą, jakby momentem
załatwienia tej sprawy była dzisiejsza sesja, dlatego ta autopoprawka została
sporządzona. Nie wynikało to ze złej woli i braku możliwości jakby innego działania,
albo zaniechania. We wtorek, przed wyjazdem do Warszawy do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, dostałem potwierdzenie od firm, że ta kwota i ten
aneks mogę uznać za uzgodniony, stąd taki pilny tryb, ale również za ten tryb
przepraszam, bo oczywiście wiem, że nie zawsze jest dobrze w takim trybie
dyskutować.
Przewodniczący – myślę, że są pewne rzeczy, które wymagają natychmiastowego
działania. Te autopoprawki, które wchodzą, dotyczące zmian budżetowych nie
pierwszy raz ćwiczymy, bo ci z państwa, którzy są nowymi radnymi mogą być
zdziwieni, ale byliśmy tutaj, ja 12 lat i państwo niektórzy także 12 lat co najmniej
i wiemy doskonale, że czy ja będę chciał czy nie wprowadzić autopoprawkę to możemy
tylko sobie zaszkodzić dlatego, że możemy później dyscyplinę finansów publicznych
mieć, że czegoś nie zrobiono w terminie, także ja też się na to zawsze denerwowałem,
natomiast zawsze wprowadzałem autopoprawki dlatego, że one są niezbędne do
funkcjonowania płynnego samorządu.
Roman Piotrowski – te poruszane dzisiaj problemy już były zasygnalizowane na
komisji ochrony środowiska, był pan dyrektor Szewczyk, prezentował te materiały.
Myśmy zadecydowali, że w marcu będzie dodatkowe posiedzenie Komisji Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej tylko z tym związane i niezależnie od tego potem
następne posiedzenie, jak już będzie cieplej w maju jest planowane w „Orlim Stawie”.
Ci radni, którzy są zainteresowani problemami to mogą uczestniczyć w tych
komisjach.
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Przewodniczący – ja myślę tak, państwo, że patrząc na to, co w „Orlim Stawie” jest
i co można oglądać, też ze studentami jeździłem do „Orlego Stawu” i do Konina do
spalarni i robiłem to zawsze w maju, kiedy będzie ciepło, bo musimy trochę jednak
pochodzić na zewnątrz, w związku z tym to jest dobry pomysł, że teraz komisja jest
i problemy merytoryczne będą załatwiane, natomiast zobaczyć z bliska, co zakład robi,
co będzie robił w najbliższych 3 latach, bo inwestycja jest rzędu 78 mln zł to będzie
warto tam na miejscu się zapoznać. To jestem bardzo zadowolony z tego, że tam mogą
radni, ci zainteresowani, myślę że wszyscy, ale ci zainteresowani mogą być i zobaczyć
z bliska zakład i problemy, które tam będą także powstawać.
Najpierw radni pozytywnie przegłosowali autopoprawkę do projektu uchwały –
13 osób było za, 8 wstrzymało się od głosu (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński).
Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką –
13 osób było za, 8 wstrzymało się od głosu (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
Ad. 16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20192038 (str. 215-238).
Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku Nr 1 oraz
zmian w załączniku Nr 2, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników
wydziałów oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Anetę Ochocką, naczelnika Wydziału Finansowego
o zabranie głosu w tej sprawie.
Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła wnioski składające się
na autopoprawkę do projektu uchwały.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Najpierw radni pozytywnie przegłosowali autopoprawkę do projektu uchwały –
13 osób było za, 8 wstrzymało się od głosu (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński).
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Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką –
13 osób było za, 8 wstrzymało się od głosu (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
Ad. 17. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Kaliszu repatriantów i ich rodzin
przygotowana została w celu umożliwienia repatriacji Polakom, którzy pozostali na
Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań
narodowościowych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić. Zgodnie z § 1 uchwały
umożliwia się osiedlenie na terenie miasta wskazanemu imiennie obywatelowi
narodowości polskiej, który wraz z żoną ubiega się o repatriację do Polski na
podstawie ustawy o repatriacji.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 18. zamiaru likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza.
W niektórych zespołach szkół zawodowych istnieją szkoły, których typ nie występuje
już w przepisach oświatowych. Zadaniem uchwały jest wyrażenie woli likwidacji tych
szkół celem uporządkowania struktury zespołów.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 19. zamiaru przekształcenia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza
w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na
ul. Nowy Świat 13.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym w przypadku
szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i likwidacja
innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
stanowi przekształcenie szkoły i w takiej sytuacji znajdują zastosowanie przepisy
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ustawy Prawo Oświatowe. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć wymaga
więc podjęcia uchwały intencyjnej.
Zakłada się, że po zakończeniu adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 13 szkoła
artystyczna wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
będzie prowadziła tam zajęcia.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 20. zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu przy
ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby.
Budynek na ul. Teatralnej jest w dobrym stanie technicznym, więc jego lokalizacja
sprzyja prowadzeniu działalności placówki wychowania pozaszkolnego jaką jest
Młodzieżowy Dom Kultury.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Głos zabrała radna Karolina Pawliczak – na pewno idea i intencja jest słuszna,
natomiast ja chciałabym przy tej okazji zapytać się, jakie środki na ten cel zabezpieczy
pan w budżecie miasta, czy ma pan to policzone, czy oszacowane są koszty
modernizacji, bo przecież szkoła przy ul. Teatralnej na pewno wymaga takich zmian
modernizacyjnych i na pewno określone środki, niemałe zresztą trzeba na to
przeznaczyć. I czy ma pan wiedzę, czy to jest prawda, że budynek przy ul. Fabrycznej
też w podstawowym zakresie nie spełnia wymogów PPOŻ? Bardzo proszę
o informacje.
Krystian Kinastowski – jak dobrze wiemy tą decyzję należało podjąć i po prostu trzeba
było to zrobić, ponieważ ten temat był przeciągany już zbyt długo. Jeżeli chodzi o same
koszty to proszę pamiętać, że te obiekty w tej chwili funkcjonują cały czas, użytkowane
są w bardzo podobny sposób, bo jakby specyfika pracy Młodzieżowego Domu Kultury
nie odbiega znacząco od funkcjonowania szkoły, jest tam problem przerobienia chyba
3 sanitariatów, oczywiście dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych,
ale to już było, pani dyrektor już wcześniej miała taki nakaz, podobnie będzie
z budynkiem przy ul. Teatralnej, tam również będzie najprawdopodobniej konieczność
dostosowania, najpierw pewnie uzyskania ekspertyzy technicznej w zakresie
odstąpienia od warunków technicznych tych przeciwpożarowych, natomiast my te
koszty szacujemy w porównaniu do innych inwestycji, które się dzieją na symboliczne.
Ja wziąłem to, że tak powiem, pod własną tutaj, pod własne skrzydła, będziemy starać
się zrobić to w sposób jak najbardziej sensowny, przemyślany. Jutro mam spotkanie
z panią dyrektor, będziemy określać zakres tych zmian, które ona widziałaby również
w Młodzieżowym Domu Kultury, natomiast samo przystosowanie 16-tki to naprawdę
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nie jest dużo, natomiast te kwoty będziemy w stanie podać dopiero jak będą jakieś tam
wstępne projekty i wstępne kosztorysy, natomiast to nie będą to duże kwoty według
tych naszych szacunków, które mamy na ten moment.
Przewodniczący – oznacza to z wypowiedzi pana prezydenta, że budżet Kalisza się nie
przewróci.
Dariusz Grodziński – intencja tego, żeby na wskutek deformy oświaty dzieci, które
mają obowiązek edukacyjny, nie musiały uczęszczać, biegać pomiędzy dwiema
placówkami w tej samej szkole i to samo nauczyciele, jest dla nas oczywista i też ją
dzisiaj poprzemy bez dwóch zdań i bezapelacyjnie, natomiast też spokojnie podchodzę
do takich trochę z uśmiechem zapewnień, że budżet się z tego powodu nie przewróci,
bo się nie przewróci, ale musimy przypilnować tego, żeby warunki rozwoju
artystycznego dzieci, tych, które chcą uczęszczać na zajęcia artystyczne, były
zapewnione bardzo dobre. Po pierwsze trzeba obowiązek edukacyjny dzieciom,
nauczycielom zapewnić w jednym miejscu, żeby nie musiały kursować pomiędzy
dwiema placówkami, szczególnie, że często mówimy o dzieciach bardzo małych, ale
trzeba zapewnić bardzo dobre warunki także dzieciom uczącym się w zakresie edukacji
artystycznej. Natomiast przy tej okazji nie sposób zapytać, bo ludzie, którzy też brali
udział w dyskusji poniedziałkowej pytają się nas, mnie także o to, jak ten ruch, to
przeniesienie ma się do obietnicy wybudowania tam fabryki kultury na Fabrycznej, po
drugiej stronie takiego kompleksu, gdzie był prezentowany ludziom projekt,
wizualizacja i zamiar tego powstania takiego obiektu? Prosimy o taką informację od
pana prezydenta.
Krystian Kinastowski – my oczywiście będziemy mieli na uwadze rozwój młodzieży. Ja
mam nadzieję, że pan jako dyrektor Centrum Kultury i Sztuki również jest w stanie
tutaj w tym kierunku jakieś działania podjąć. Jeżeli potrzebowałby pan wsparcia
miasta, my bardzo chętnie również w takie fajne inicjatywy dotyczące młodzieży się
włączymy, natomiast jeżeli chodzi o samą fabrykę kultury, to o czym mówiliśmy
również w kampanii wyborczej, my co tydzień robimy drobny krok w kierunku to tego,
żeby ta fabryka kultury powstała, natomiast jak pan radny doskonale wie, procesy
inwestycyjne niosą ze sobą również pewne ryzyka, my nie jesteśmy w tym stanie
przewidzieć, czy ta fabryka kultury powstanie za rok, za 2, za 3 czy za 4 lata. To, że
powstanie jest raczej pewne, natomiast my w tym momencie musimy zadbać głównie
o tę młodzież, która uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 16, ponieważ to jest jakby
priorytetowe zadanie również ze strony miasta. Ta młodzież, która musi mieć
odpowiednie warunki do nauki. Natomiast my postaramy się zadbać również
o Młodzieżowy Dom Kultury, w międzyczasie będziemy pracować nad tym, żeby
w Kaliszu powstał naprawdę z prawdziwego zdarzenia obiekt kulturalny, który będzie
spełniał oczekiwania młodzieży, mieszkańców oraz animatorów kultury.
Karolina Pawliczak, ad vocem – tak jak wspomniałam wcześniej oczywiście idea jest
bardzo słuszna, natomiast nie sposób nie zapytać o szczegóły, bo właśnie jak to się
mówi, diabeł tkwi w szczegółach i one mają ogromne znaczenie, szczególnie że
mówimy o bardzo ważnych, istotnych środkach publicznych. Jest to jedna z niewielu
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szkół, jednostek edukacji, która nie przeszła, w której nie przeprowadzono procesu
termomodernizacji, stąd pytanie o kosztorys. Rozumiem, że państwo nawet
w przybliżeniu nie możecie tego wskazać, natomiast ja chciałabym jeszcze zapytać, czy
dopytać o termin, bo pan prezydent w osobie wiceprezydenta Kulawinka przekazał
termin wrześniowy przeniesienia tej jednostki, czy pan to potwierdza?
Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza – oczywiście potwierdzam,
1 września chcemy, żeby dzieci rozpoczęły i naukę w Szkole Podstawowej Nr 16 także
i w MDK-u w rozwijaniu swoich talentów. Ten temat państwo przez wiele lat
przeciągali, najważniejsza jest decyzyjność. Co do kosztów, szacujemy te koszty
i proszę mi wierzyć, że nie są to milionowe jak państwo podają w mediach.
Przewodniczący – oczywiście jest to termin napięty, to wiemy, jak się pracuje, wakacje
są tylko powiedzmy 2 miesiące, ale to przy dobrej organizacji jest to wszystko możliwe,
już niejeden raz było pokazane, że można zrobić to w terminach założonych, także
liczymy na to, że pan prezydent powiedział 1 września i że 1 września to nastąpi.
Tadeusz Skarżyński – ja chciałbym podziękować panu prezydentowi, że rzeczywiście
stara się dopiąć to, co było przedmiotem obrad zespołu ds. reformy edukacji i co
powinno zostać rzeczywiście wprowadzone wcześniej, w związku z tym bardzo
chciałbym podziękować. Ale chciałbym też zaznaczyć jednocześnie, że ta troska
o kulturę w Kaliszu, o możliwość realizacji projektów kulturalnych jest bardzo duża,
będziemy mieli do czynienia z powstaniem akceleratora kultury. Ja życzyłbym panu
prezydentowi i panu wiceprezydentowi Kulawinkowi, żeby nie szedł taką drogą, jaką
kiedyś poszły władze miasta Kalisza, zamykając Młodzieżowy, przepraszam, Miejski
Ośrodek Kultury. Dobrze, że tą drogą państwo nie idziecie i że rozwijacie kolejne
punkty, jeżeli chodzi o kulturę w naszym mieście.
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 21 osób było za
(21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna
i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 21. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia
zajęć na ul. Teatralnej 3.
Likwidacja lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3 również wymaga podjęcia
uchwały intencyjnej.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
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Ad. 22. utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 z siedzibą w Kaliszu.
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 września 2019 r. w Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu powinna funkcjonować co
najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.
W związku z tym powołuje się branżową szkołę I stopnia, kształcąca w zawodach
niewystępujących w innych jednostkach na terenie Kalisza.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
O zabranie głosu poprosił radny Tadeusz Skarżyński – przed przystąpieniem do
głosowania chciałbym uzyskać odpowiedzi na takie pytania związane z tą uchwałą.
Pierwsze z moich pytań, czy zasadne jest ustanowienie Szkoły Branżowej dla
zawodów, które kształcą techników w tych zawodach w innych placówkach? Chodzi
o to, że są na terenie miasta Kalisza szkoły, które na poziomie technika kształcą już
w tych zawodach, a tu powołujemy Szkołę Branżową, która ma na tym nieco niższym
poziomie kształcić. To jest pierwsze pytanie. Pytanie drugie jest związane z tym, czy
powstanie Szkoły Branżowej nie będzie szkodziło procedurze egzaminacyjnej
w zawodach praktycznych, które odbywają się, te egzaminy odbywają się w Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego i czy powstanie szkoły nie zakłóci tych
egzaminów, nie zakłóci funkcjonowania po prostu CKUiP jako centrum
egzaminacyjnego?
Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji – odpowiadając na pytanie pana
radnego Skarżyńskiego, chciałem powiedzieć, że te zawody w Szkole Branżowej dają
dodatkową możliwość, to jest poszerzenie oferty. Wiadomo, że technika teraz będą
5-letnie, natomiast w Szkole Branżowej można uzyskać 2-stopniowo pewne zawody
i Szkoła Branżowa jest szkołą 3-letnią, tego typu zawody nie są oferowane przez żadną
do tej pory z kaliskich szkół, a z tego, co wiem to także w ościennych powiatach, także
liczymy na to, że może być też zainteresowanie. Oczywiście to się wszystko okaże, jakie
jest zainteresowanie. Wydaje mi się, że najlepszą metodą jest stwarzanie oferty
młodzieży do kształcenia w zawodach bardzo atrakcyjnych, bo mówimy tu o zarówno
zawodzie mechatronika, jak i operatora maszyn CNC, a także jeszcze innych
zawodach, dlatego że ta szkoła będzie jeszcze kształcić elektryków, elektroników.
Zobaczymy oczywiście, jeżeli będzie nabór. Odpowiadając na pytanie drugie, nie, nie
ma takiego zagrożenia, jesteśmy w konsultacji z dyrektorem Centrum Kształcenia
Praktycznego, były na ten temat też rozmowy z dyrektorami innych szkół. Powiem tak,
w ogóle powołanie tej szkoły było przedmiotem pewnych kompromisów i rozmów
z dyrektorami, np. nie ma tam nieprzypadkowo kierunków samochodowych, żeby po
prostu nie tworzyć konkurencji, to są, tak samo ze szkołą, Zespołem Szkół TechnicznoElektronicznych przyjęto takie kompromisowe rozwiązanie, że jeden z kierunków,
tzn. mechatronik będzie w Szkole Branżowej otworzony po szkole podstawowej na
ul. Częstochowskiej, a po gimnazjum będzie na ul. Przemysłowej. Natomiast chciałem
skorzystać z tej okazji i powiedzieć, że mamy bardzo dobrą bazę, proszę państwa,
jeżeli chodzi o ul. Przemysłową, gdzie możemy stworzyć tego rodzaju szkołę
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i w sytuacji, kiedy rzeczywiście 2 roczniki zgłoszą nam się za chwileczkę to im ta oferta
jest szersza tym chyba jest lepiej, także chciałbym państwa tutaj przekonać też tym
argumentem.
Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 20 osób było za
(20 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna, Marcin
Małecki i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 23. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2020 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
Ustawa o funduszu sołeckim stanowi, że rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki i do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy jest zobowiązana do podjęcia
uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.
Zgodnie z powyższym Rada Miasta Kalisza niniejszą uchwałą nie wyraża zgody na
wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2020 rok środków stanowiących fundusz
sołecki.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miasta Kalisza.
Głos zabrała radna Karolina Sadowska – proszę o wyłączenie z głosowania w tym
punkcie.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński, radna Karolina Sadowska
wyłączyła się z głosowania) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 24. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania
skargi pana █████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana █████████████* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
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Ad. 25. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta
Kalisza.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może
powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot
działania oraz skład osobowy.
Radny Eskan Darwich zrezygnował z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Rady Miasta Kalisza, w związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 19 osób było za, 2 wstrzymały się od głosu (21 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Agnieszka Konieczna i Stanisław Paraczyński) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
VI. Przyjęcie planów pracy merytorycznych komisji Rady Miasta Kalisza na
2019 rok.
Plany pracy:
- Komisji Budżetu i Finansów,
- Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego,
- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
- Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
- Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
Rady Miasta Kalisza na 2019 rok radni otrzymali wcześniej.
Wobec braku wątpliwości, przewodniczący stwierdził przyjęcie planów pracy.
VII. Informacja Prezydenta Miasta Kalisza o zgłoszonych żądaniach, o których
mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu – w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza –
Michała Marczaka, naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii.
Michał Marczak, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii przedstawił treść
informacji, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Wobec braku wątpliwości, przewodniczący stwierdził przyjęcie informacji.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje.
Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy
złożyli interpelacje i zapytania na piśmie otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie
w terminie zgodnym ze statutem Kalisza.
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Głos zabrała radna Karolina Pawliczak – dziękuję za odpowiedź na moją interpelację
w sprawie rezygnacji z budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej,
jednak w moim przekonaniu nie jest ona wystarczająca. W nawiązaniu zatem do niej
bardzo proszę, w przedmiocie kosztów, jakie poniesie miasto Kalisz w związku ze
zmianą przez pana prezydenta decyzji i rezygnacji z budowy tego parkingu, ponownie
proszę o informację, jaką dokładnie kalkulację kosztów w dniu 8 lutego przedstawił
projektant, jakie są efekty podjętych rozmów, które miały się w najbliższym okresie
w tym temacie odbyć, czy podjęto się już analizy obszarów dotkniętych deficytem
miejsc parkingowych oraz kiedy powzięto informację wynikającą z przeprowadzonych
analiz w zakresie tej inwestycji, iż jest ona niemożliwa z uwagi na przekroczone normy
akustyczne? Wnoszę również o wyciąg z niniejszych analiz. Uprzejmie proszę
o przekazanie odpowiedzi.
Artur Kijewski – chciałem podziękować panu prezydentowi za wcześniejsze szybkie
i takie już na czas właściwe odpowiedzi na moje interpelacje, natomiast dzisiaj, panie
prezydencie, pojawiło się kolejne narzędzie, jeśli chodzi o interpelację dotyczącą
usuwania wraków, mówię tutaj o ustaleniu stawek, mamy mniej więcej rozpoznanie,
myślę że już chyba nadszedł czas, żebyśmy powoli przymierzyli się do tej akcji. Ja tam
jakby odnoszę się do jednej i drugiej strony, gdzie ktoś twierdzi, że jest to ciężkie,
niemożliwe, trudne. Oczywiście nie jest to, na pewno nie będą to przypadki łatwe,
będzie każdy inny, ale myślę, że mieszkańcy raczej z zadowoleniem to przyjmą i będzie
to też dobrze odebrane i druga rzecz, pozwoliłem sobie wcześniej już panu
prezydentowi również jakby po pańskiej odpowiedzi na moją interpelację przedstawić,
przesłać pismem propozycję regulaminu dotyczącego konkursu na prace dyplomowe,
licencjackie i inne, także myślę, że pan prezydent również będzie łaskawy
w odpowiednim czasie to przyjąć i tam kwestie jakiegoś zabezpieczenia finansowego,
ale gdyby była taka potrzeba, oczywiście chętnie bym przedstawił, dlaczego taki a nie
inny regulamin.
Elżbieta Dębska – ja w związku z interpelacją, którą składałam w ubiegłym miesiącu
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Częstochowskiej
na wysokości cmentarza. Otrzymałam odpowiedź, że będzie ten temat dyskutowany na,
będzie powołane ciało opiniodawcze, które podejmie decyzję w tej sprawie, ale
w międzyczasie zgłosili się do mnie mieszkańcy Domu Seniora przy
ul. Częstochowskiej, którzy prosili jakby o poszerzenie tej interpelacji również
o sprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych na wysokości Domu Seniora.
Mieszkają tam ludzie niekoniecznie zawsze w pełni sprawni, poruszający się o kulach,
na wózkach, naprzeciwko jest sklep spożywczy, apteka i oni bardzo prosili, żeby
zaznaczyć to, że jest to sprawa bardzo pilna, żeby zarówno jedno, jak i drugie
przejście dla pieszych było jak najszybciej i jak najlepiej oznakowane. Wiem, że
w międzyczasie był też w tym Domu Seniora pan prezydent Podsadny i myślę, że też
z tymi problemami się zapoznał, niemniej jednak przekazuję, żeby tą sprawę
potraktować jako pilną.
Leszek Ziąbka – ja chciałem bardzo podziękować za interpelację, którą zgłaszałem
2 miesiące temu, na poprzedniej sesji mnie nie było, dotyczącą podświetlenia ratusza
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w barwach narodowych. Dostałem odpowiedź ogólnikową, w zasadzie można
powiedzieć żadną odpowiedź, że to są duże koszty. Chciałbym, żeby ktoś mi, jak ktoś
odpowiada na takie pytanie, żeby ktoś te koszty skalkulował, bo mówić, że coś jest
drogie, nie mówiąc jakie koszty to jest w zasadzie brak odpowiedzi, dlatego chciałem
podziękować za takową odpowiedź, która nie jest odpowiedzią i zarazem prosić
o skalkulowanie tego, bo wiem, że ratusz był podświetlany też niedawno i jest
możliwość podświetlenia, a danie odpowiedzi, że to jest drogie to w zasadzie nie jest
odpowiedź.
IX. Interpelacje.
O zabranie głosu poprosił radny Radosław Kołaciński – ja mam interpelację
w sprawie przejścia dla pieszych pod nasypem kolejowym pomiędzy ul. Spółdzielczą
a Kresową. Otóż od strony ul. Kresowej, ja tu mam dokumentację fotograficzną
zrobioną wczoraj, ten mur oporowy, który trzyma ten nasyp kolejowy bardzo mocno
pionowo pęka, rozwarstwia się. Ja bym prosił, wiem że jesteście państwo w kontakcie
z firmą PKP w zakresie też oświetlenia tego wiaduktu i jakby odświeżenia tego
przejścia, żeby również na to zwrócić uwagę, bo w przeciągu, nie wiem, ja tam często
spaceruję, miesiąca czasu ok. 15 cm się to przesunęło, żeby tu nie nastąpiła jakaś
katastrofa po prostu w tym zakresie.
Leszek Ziąbka – ja mam 3 interpelacje, także zacznę może od tej najprostszej, takiej
najszybszej, ja może nie będę czytać tego wszystkiego, co tutaj napisałem, bo to
troszeczkę czasu by zajęło, a jest dość późna pora, także tylko zrelacjonuję
i powiem dokładnie, może tak werbalnie powiem, o co mi chodzi. Proszę państwa,
jedna interpelacja jest to oczywiście dotycząca odzyskania niepodległości, obchody
rozciągają się również na ten rok i tutaj chciałbym znowuż zaapelować o to, żeby na
Al. Wolności umieścić tutaj tą informację, że była to kiedyś w latach, w okresie
międzywojennym, ul. Aleksandry Piłsudskiej i umieścić tam jeszcze taką tablicę
z biogramem, który pozwoliłem sobie napisać i przesłać też już do rady. Byłby to jakiś
gest np. w tą stronę, na pewno nie była to tylko i wyłącznie żona Marszałka, ale
również osoba, która zasłużyła się w odzyskaniu niepodległości. Wszystko to
wyartykułowałem, jest napisane po prostu w tym biogramie. To jest 1 interpelacja.
Proszę państwa, teraz 2 następne. Proszę państwa, ja uczestniczyłem w 2010 r.
w otwarciu tzw. Szlaku Bursztynowego, bardzo zacna, bardzo dobra idea, jak
najbardziej łączy tutaj śródmieście od, że tak powiem, odciąża po prostu miasto, ale
podczas otwarcia były tam oddane do użytku, tzw. są 3 ronda. Też uczestniczyłem
w nazewnictwie tych rond, oczywiście Rondo Ptolemeusza, Rondo Rzymskie
i Celtyckie. Na otwarciu tejże Trasy Bursztynowej były 3 rzeźby w wykonaniu pana
profesora Sobocińskiego, 1 rzeźba się została „Kosmologia Ptolemeusza”, jak
najbardziej, bardzo, można powiedzieć taka futurystyczna, oddająca wizję po prostu
naszego wszechświata według Ptolemeusza, ale 2 postumenty zostały puste. Były to
rzeźby wypożyczone, wiem od pana Sobocińskiego, cena była duża, żeby je zakupić,
znaczy się te postumenty są, one trochę straszą, dlatego też mam takie zapytanie, czy
jest możliwość, żeby ewentualnie ogłosić jakiś konkurs, nie wiem, przez Wydział
Artystyczno-Pedagogiczny w Kaliszu na wykonanie jakiegoś projektu tychże rzeźb.
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Mogą do tego posłużyć znaleziska archeologiczne, które się łączą ze Szlakiem
Bursztynowym, może to być jakaś wizja na temat, nie wiem, to co się łączy z Kaliszem,
czy denarów rzymskich, czy monet celtyckich. Można tu zrobić nie dokładnie taką
samą kopię, bo to byłoby niepotrzebne, ale jakąś po prostu wizualizację. Może ktoś
z artystów ma bardzo fajny pomysł, nie wiem jaki, ale to by było dobre i dobrze by
było, żeby może w przyszłym roku te rzeźby tam umieścić, te postumenty nie będą
straszyć, będą w zasadzie może przyciągać, a łączą się po prostu z naszą Calisią
Ptolemeuszową, także byłoby to dobrze coś takiego robić. To jest 2. Proszę państwa,
teraz 3, troszeczkę dłuższa będzie, tu postaram się może pewne rzeczy przeczytać.
Proszę państwa, jest to interpelacja w sprawie naszego kaliskiego parku. Mamy
najpiękniejsze, można powiedzieć, miejsce, najstarszy park w Polsce, bardzo ładny,
bardzo śliczny, założony w XVIII w., wpisany do rejestru zabytków w 1964 r., czyli już
trochę czasu od tego upłynęło. Proszę państwa, czego tyczy ta interpelacja? Przede
wszystkim tego, żeby była możliwość zwiększenia ewentualnie prac porządkowych
w parku. Niestety park jest zapuszczony, co szczególnie widać na wiosnę teraz, strach
tam pójść po prostu, nie wiem, jaka jest częstotliwość sprzątania tego parku, ale
dobrze by było ewentualnie przeanalizować, czy ta umowa, która jest podpisana, jest
wystarczająca, czy trzeba by było, proszę państwa, zwiększyć. Kolejna rzecz, bardzo
istotna, chodniki przy parku, to jest tęczowa kraina, chodniki są w stanie tragicznym,
nie można tam przejść. Znaczy ja, oczywiście troszeczkę niepełnosprawny też tam, nie
wiem, jak dzieci tam sobie radzą, szczególnie z tym chodnikiem, który jest po prostu
głównie prowadzący do wejścia, także schody do przedszkola są w stanie, tam są
kafelki, które się sypią, to jest po prostu też niedopuszczalne. Proszę państwa i kolejna
jeszcze rzecz, chodzi mi o działkę przy WKU. Działka przy WKU została zakupiona po
prostu kilka lat temu przez osobę prywatną. Nie wiem dlaczego miasto nie brało
udziału, dlaczego miasto nie zakupiło tej działki, prywatny właściciel rozebrał mur
historyczny Michaiła Daragana, on chyba nie był wpisany do rejestru zabytków,
dostał tenże właściciel tej działki, były właściciel tej działki dostał tam karę 500 zł za
zniszczenie tego, co jest przy tym inwestorze, to jest w zasadzie bzdura po prostu, są to
żadne koszty dla tego inwestora. Właściciel nie uzyskał zgody konserwatora na
pobudowanie tam jakiejś restauracji i teraz i od tego czasu, czyli od 4, czy 5 lat ten
teren, czyli ta działka przy WKU nie jest w ogóle sprzątana, są tam chaszcze totalne
przez cały rok, są po prostu hałdy ziemi, jest to po prostu od strony parku jest to wstyd
totalny, tam jest po prostu wszystko zachwaszczone i zabrudzone. Nie wiem, czy, park
jest wpisany do rejestru zabytków, nie wiem, czy po prostu miasto może wpłynąć na
prywatnego inwestora, żeby on chociaż przynajmniej zaczął sprzątać tą działkę, bo
tam jest po prostu tragedia. Pójście z małymi dziećmi to to po prostu, jest to niezbyt
ładny wizerunek naszego parku, który po prostu rzutuje na całość, jest to centralne
miejsce parku. Może istnieje możliwość wpłynięcia na prywatnego inwestora, gdyż
wpis do rejestru zabytków, czyli jeszcze wpis do rejestru zabytków powoduje to, że
właściciel działki jest zobligowany do utrzymania należytego porządku na tej działce.
Może pójść tędy, nie wiem, to takie pytania, które mnie bardzo po prostu nurtują, kto
ma możliwość po prostu wpłynięcia na tego prywatnego inwestora. Proszę państwa
i jeszcze ostatnia rzecz z Domkiem Parkowego, chodzi mi o Domek Parkowego. Proszę
państwa, Domek Parkowego stoi od kilku lat pusty, znaczy od 2 lat w zasadzie, tam
obecny dzierżawca wyremontował go, nabył go w 1994 r. poprzez przetarg, zaczął tam
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robić imprezy kulturalne, też inne, wiadomo. Dostał, 2 lata temu dostał po prostu
wypowiedzenie lokalu i jestem zainteresowany, czy miasto ma jakieś ewentualnie
pomysły, co dalej robić z tym obiektem, jeśli tak to jakie i ewentualnie czy były
prowadzone rozmowy z obecnym, że tak powiem dzierżawcą od 1994 r. o, nie wiem,
powtórne otwarcie, gdyż obiekt ten byłby moim zdaniem tam konieczny do utrzymania,
mógł spełniać jakieś swoje role, a obecnie od 2 lat świeci pustkami. Nie chciałbym,
żeby obiekt wpisany do rejestru, bo to jest obiekt z 1905 r. był w takim stanie za kilka
lat jak go nabywca nabył. Także to jest po prostu trzecie moje zapytanie. Mam
nadzieję, że odpowiedź otrzymam dość konkretną w najbliższym czasie.
Marcin Małecki – ja mam 2 interpelacje związane z aktualną polityką miasta Kalisza
w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia. Pierwsza dotyczy rozszerzenia, o ile jest to
możliwe jeszcze w 2019 r. szczepień przeciw wirusowi HPV o chłopców z rocznika
2017. W bieżącym roku, już od kiedy sięgam pamięcią, czyli 2016 r. są prowadzone
w Kaliszu szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Jest to
bardzo cenna inicjatywa, cenny program, ale żeby to szczepienie było skuteczne, takie
szczepienia muszą być powszechne i pełne. W tym wypadku, optymalna skuteczność
takich szczepień związana jest z włączeniem do programu szczepień chłopców
z analogicznego rocznika. Wiąże się to z faktem, że nieszczepieni chłopcy będą
w przyszłości nie tylko nosicielami tego wirusa, ale też będą narażeni na nowotwory
jamy ustnej, krtani, przełyku, czy odbytu. Obecnie tego typu szczepienia, zarówno dla
dziewcząt, jak i chłopców są już obowiązkowe i powszechne m.in. w Austrii, Czechach,
USA, Australii, Niemczech, można długo wymieniać, ale również w Serbii, czy
Chorwacji. W 2019 r. szczepienia dla chłopców ruszają również w kilku innych
miastach Polski. Warto też dodać, że obecnie niemal każda aktywna seksualnie osoba
jest, bądź zostanie zakażona w trakcie swojego życia, wirusem brodawczaka ludzkiego.
Podsumowując, rozszerzenie szczepienia o chłopców z rocznika 2007, oznacza iż
zapobiegniemy jeszcze większej liczbie nowotworów i uratujemy życie większej liczbie
ludzi i naszych mieszkańców. Moja 2 interpelacja w tym temacie w sprawie przyznania
pierwszeństwa przyjęcia do przedszkola publicznego dzieciom poddanym
obowiązkowym w Polsce szczepieniom oraz dzieciom, które mają długotrwale
odroczone szczepienie przez lekarza. W Polsce lawinowo rośnie liczba
niezaszczepionych na obowiązkowe szczepienia dzieci. W 2008 r. było to poniżej 1000,
w 2018 już ponad 35 tys. dzieci. W 2016 r. mieliśmy przyznany, posłużę się tu
przykładem odry, która jest w tej chwili medialna, ale też myślę, że obecni na sali
lekarze potwierdzą, chorobą bardzo zaraźliwą i ogniska odry są trudne do
opanowania. W 2016 r. mieliśmy przyznany przez WHO jeszcze status kraju wolnego
od rodzimej odry. Obecnie wszyscy obserwujemy w mediach, również w mediach
kolejne ogniska tej jednej z najbardziej zaraźliwych chorób. Raport WHO pomiędzy
2000 a 2017 r. mówi, że dzięki szczepieniom przeciw odrze uratowano w tym czasie aż
21 mln ludzi. Odnotowano również 110 tys. zgonów spowodowanych powikłaniami tej
choroby. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
alarmuje, że wyszczepialność przeciwko tej chorobie zmniejszyła się w Polsce na tyle,
że jesteśmy już pod progiem uznawanym przez ekspertów za dolną granicę
gwarantującą odporność zbiorowiskową. Ustawowy obowiązek takich szczepień,
warunkujący przyjęcie do publicznego przedszkola jest nie tylko w USA, Kanadzie, ale
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też w Czechach. Odpowiednie uchwały wprowadzane są także w pierwszych polskich
miastach. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym u dzieci, zwracam
się o przyznanie pierwszeństwa przyjęcia do publicznego przedszkola (np. poprzez
zwiększenie liczby punktów) dla takich rodziców w Kaliszu, dzieciom poddanym
obowiązkowym w Polsce szczepieniom oraz dzieciom, które mają długotrwale
odroczone szczepienie przez lekarza. Mam nadzieję, że władze miasta przychylą się do
tej mojej interpelacji.
Artur Kijewski – tak nam się akurat zrobiło dzisiaj medycznie, nomen omen. Moja
interpelacja jest następująca. Szanowny panie prezydencie, interpelacja moja dotyczy
chorób układu krążenia. Przy zatrzymaniu krążenia każda minuta obniża możliwość
przeżycia o 10%. Szanse te jednak dwukrotnie wzrastają, jeśli w oczekiwaniu na
fachową pomoc medyczną, osoby będące świadkami takiego zdarzenia, mogą pomóc
poszkodowanemu mając dostęp do automatycznego defibrylatora (AED). Dlatego
coraz więcej miast zaczyna montować te tego typu urządzenia zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Podobnie w Kaliszu mamy w kilku, jak
i w Urzędzie Miejskim, w kilku punktach mamy tego typu urządzenia. Natomiast ja
zwracam się do pana prezydenta z interpelacją, dotyczącą wprowadzenia w Kaliszu
programu powszechnego dostępu do defibrylatorów AED, zarówno tych zewnętrznych
jak i znajdujących się w budynkach. Ważną sprawą również tu będą, oczywiście
skracam, przepraszam, nie czytam tak w całości, bo nie chcę za dużo też czasu
zabierać, ważną sprawą jest szkolenie osób do obsługi, bo jak okazuje się, jak twierdzą
właśnie specjaliści w tej dziedzinie, osoby, które spotykają się z takim przypadkiem,
a są w pobliżu, często boją się skorzystać, po prostu nie znając się, nie wiedząc, jakie
to może skutki wywołać. Odpowiednia analiza potencjalnych lokalizacji
defibrylatorów w Kaliszu powinna przewidywać takie miejsca, gdzie przede wszystkim
znajdują się duże skupiska osób, czyli targowiska, obiekty sportowe, itp. Jeśli chodzi
o hale sportowe, zabezpieczenie medyczne oczywiście pojawia się, mówimy tu o hali
„Arena”, czy hali na ul. Łódzkiej podczas imprez sportowych, czy innych masowych,
natomiast gdy odbywają się treningi, czy inne zajęcia, wtedy zabezpieczenia jako
takowego nie ma, wtedy należy wzywać karetkę i jak wiadomo, każda minuta jest
ważna. Dodam przykład, bodajże w kaliskim sądzie było takie wydarzenie, gdy osoba,
która właśnie miała zatrzymanie akcji serca, została przez taki defibrylator, po prostu
uratowano jej życie, bo gdy dojechała karetka stwierdzono, że czas oczekiwania by
spowodował, że jednak by się tej osoby nie dało uratować. Kolejną rzeczą, którą
chciałem podkreślić, to sprawa też rozważenia wyposażenia w te defibrylatory
autobusów KLA oraz przeszkolenie kierowców. Na początek proponowałbym zacząć
od linii jadących w kierunku miejscowości Szałe. To trasa, gdzie szczególnie w sezonie
letnim korzysta bardzo wielu działkowców i seniorów, a jak wiemy w gorące dni
i duszne układ krążenia jest narażony na niebezpieczeństwa. Panie prezydencie, jak
więc widać, mamy tu do czynienia z potrzebą umieszczenia tych urządzeń, tak jak
wspomniałem, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, czy nawet
w komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o takie defibrylatory zewnętrzne, powinny one
być umiejscowione przede wszystkim w tych miejscach, gdzie jest teren objęty
monitoringiem wizyjnym, a sam defibrylator umieszczany jest w specjalnej kapsule
chroniącej go przed warunkami atmosferycznymi.
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Karolina Pawliczak – na ostatniej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej usłyszeliśmy o realizacji planów związanych z budową w rejonie
dworców PKS i PKP zintegrowanego węzła przesiadkowego, gdzie kolejne przystanki
autobusowe wyposażone zostaną w nowoczesne technologicznie biletomaty. W świetle
deklarowanej przez pana obietnicy wprowadzenia już w niedługim czasie bezpłatnej
komunikacji publicznej uprzejmie proszę o informację, czy zatem zasadnym jest
wydawać na ten cel środki publiczne w sytuacji, gdy zapewne kosztowne urządzenia, te
kosztowne urządzenia pozostaną już niebawem bezużyteczne. Efektywne
gospodarowanie środkami publicznymi to bezspornie jeden z priorytetów dobrego
zarządzania miastem, zatem bardzo proszę pana prezydenta o informację, jak
zamierza rozwiązać tą sprawę. Kolejna interpelacja, w związku z ogromnym wysiłkiem
poszczególnych jednostek miasta, związanych z wdrożeniem programów, a przede
wszystkim profilaktycznych akcji zdrowotnych pod hasłem „Zdrowy Kalisz”, bardzo
proszę o informację, czy nadal będą kontynuowane ogólnodostępne dla wszystkich
mieszkańców, cieszące się ogromną popularnością, a zarazem otwarte w przestrzeni
miejskiej akcje, szczególnie przy festynach rodzinnych, piknikach miejskich pod
kaliskim ratuszem, czy na hali „Arena”. Przypomnę, że corocznie korzystało z tej
formy profilaktyki kilkanaście tysięcy mieszkańców, a odbywały się one przy
ogromnym zaangażowaniu rad osiedlowych, szkół, przedszkoli, czy organizacji
pozarządowych. I mając na uwadze powyższe niepodważalne argumenty mam
nadzieję, że nie przeniosą się one tylko do ściśle wyznaczonych przychodni lekarskich.
Proszę zatem pana prezydenta o informację w niniejszej sprawie. I jeszcze jedna
interpelacja. W związku z wejściem w życie od 21 kwietnia nowych przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, niezwykle ważnych
przepisów, mających fundamentalne znaczenie dla naszych najemców, wprowadza ta
ustawa wiele zmian, m.in. obowiązek lokalu zamiennego, weryfikacji takiej
szczegółowej czynszów, związanej z tym oczywiście weryfikacji dochodów, a związane
z tym podwyżki czynszów, bardzo proszę pana prezydenta o informacje, jak postępują
prace związane z wdrożeniem przepisów nowej ustawy do obowiązujących dzisiaj
przepisów prawa miejscowego.
Magdalena Walczak – moja interpelacja częściowo tutaj powiela interpelację pana
radnego Ziąbki, ponieważ również dotyczy ona parku miejskiego w Kaliszu.
Podzielając tutaj wszystkie te argumenty, które pan radny przedstawił za tym, że park
jest nasz naprawdę bardzo piękny i jest również zabytkiem, moja interpelacja dotyczy
stanu właśnie alejek w parku. Jak, jeżeli państwo spacerujecie to wiecie na pewno, że
część tych alejek jest w stanie po prostu straszliwym, dotyczy to w szczególności
alejek, które dochodzą, stanowią niejako przedłużenie ul. Łaziennej, jak również
alejek, które stanowią przedłużenie ul. Piekarskiej. Jest tam wylana jakaś taka masa,
tak naprawdę nie wiadomo co to jest. Przy ul. Łaziennej to w zasadzie jest chyba gruz,
także teraz po zimie, kiedy lód się stopił, powoduje to to, że nie tylko to szpeci wygląd
parku, ale przede wszystkim również jest niebezpieczne, bo nie trudno tutaj o jakieś
złamanie nogi, tudzież inne obrażenia, za które oczywiście miasto będzie ponosiło
odpowiedzialność. W związku z tym, że park podlega pod Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, ja mam zapytanie, czy przed
okresem wiosennym planowany jest przegląd stanu wszystkich alejek w parku,
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wytypowanie alejek do naprawy i ich ewentualna naprawa? Chciałabym również
zapytać o śmietniki, które znajdują się w parku, ponieważ na terenie miasta już któryś
raz są wymieniane śmietniki, były w kwiatki, teraz są jakieś inne, inna szata graficzna,
natomiast te śmietniki, które znajdują się w parku są po prostu brzydkie
i przerdzewiałe i jakby nie rozumiem, dlaczego tutaj w tym zakresie też taka wymiana
na takie piękne śmietniki jak gdzieś w centrum tutaj miasta, czy w mieście nie
nastąpiła?
Piotr Mroziński – mam 4 interpelacje do przedstawienia. Pierwsza interpelacja
dotyczy budowy spowalniaczy ruchu na ul. Aleksandra Fredry na Majkowie. Nie będę
się nad nią rozwodził, ponieważ uzasadnienie, jak również pismo mieszkańców tej
ulicy z podpisami jest w załączniku do tej interpelacji. Druga moja interpelacja
dotyczy kompleksowego myślę remontu ul. Nędzerzewskiej. Pewnie już ta ulica była
wielokrotnie zgłaszana do takich prac za poprzednich kadencji, ale również w tej
chwili zgłosili się do mnie mieszkańcy jak gdyby z prośbą o przedstawienie możliwości
kompleksowego remontu tej ulicy. W chwili obecnej ta ulica jest tak naprawdę
w bardzo katastrofalnym stanie, jest bardzo wąska, nie ma chodników, nie ma
poboczy, stanowi według mnie duże zagrożenie dla, nie wiem, zdrowia mieszkańców,
życia, itd. Co więcej, ta ulica, gdybyśmy ją tak naprawdę zmodernizowali jest bardzo
ważna dla tej części osiedla Winiary, dlatego że jest ulicą dojazdową do innych ulic
osiedlowych, jest ulicą dojazdową do miejscowości ościennych, jak również gdybyśmy
wybudowali ścieżkę rowerową na tej ulicy to będziemy mieli bezpośrednie połączenie
do szlaku rowerowego „Natura 2000”, a jak gdyby dużo mówimy na ten temat
w naszym mieście o ścieżkach rowerowych, o połączeniu ich i jak gdyby byłoby to dość
ważne w tym temacie. Trzecia moja interpelacja dotyczy gospodarki niskoemisyjnej
miasta. Ta interpelacja tak naprawdę powstała dlatego, że spotkaliśmy się z panem
prezydentem. Mówię o sobie i mojej koleżance Barbarze Oliwieckiej i chcieliśmy panu
prezydentowi złożyć wniosek i zaproponować jak gdyby konkretne rozwiązania
dotyczące działań związanych z czystym powietrzem w naszym mieście. Uznaliśmy, że
działania dotychczasowe są niewystarczające i trzeba coś z tym zrobić, jakoś to
zaplanować, żeby jak gdyby tą walkę o czyste powietrze poprawić. Ta interpelacja ma
dość charakter techniczny, dlatego żeby cokolwiek zrobić, czyli żeby to przekłuć
w czyny potrzebujemy wiedzy, żeby zabudżetować pewnie jakieś środki finansowe na te
cele, więc w związku z powyższym tutaj pytamy konkretnie o pewne informacje
dotyczące, nie wiem, ilości piecy węglowych, ilości lamp oświetleniowych, które nie
zostały wymienione na ledowe. Pytamy o tym, jak w tej chwili wygląda zaangażowanie
miasta w odnawialne źródła energii, jak wygląda gazyfikacja miasta i kilka jeszcze
innych tutaj pytań, które w tej interpelacji chcemy przedstawić. I moja czwarta
interpelacja dotyczy koszy na śmieci. Tutaj koleżanka jak gdyby podjęła ten wątek
związany z tymi koszami. Faktycznie pod koniec 2018 r. była taka akcja wymiany
koszy w mieście, nie wiem, były kosze w kwiatki, są teraz szare, czy one są dobre, czy
złe, trudno mi to ocenić, pewnie każdy ma inne tutaj zdanie w tej kwestii, natomiast dla
mnie najważniejsze jest to, że tych koszy jest za mało, a głównie tutaj mówię o braku
koszy na osiedlach domków jednorodzinnych. W tej chwili sytuacja wygląda w ten
sposób, że kosze ustawione w tych okolicach są tylko tam, gdzie dociera komunikacja
miejska. Tam, gdzie ta komunikacja nie dociera tych koszy tak naprawdę brakuje. Ja
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jestem akurat z osiedla Majków i powiem, że na całym tym osiedlu na wszystkich
drogach osiedlowych nie ma ani jednego kosza. Tutaj na tej sytuacji zależy mi
szczególnie, ponieważ osiedle Majków sąsiaduje, albo ulice, że tak powiem sąsiadują
w bezpośredniej bliskości schroniska dla zwierząt. Wiemy, że schronisko w tej chwili
mocno się zaktywizowało, prężnie działa wolontariat, wyprowadzanych jest mnóstwo
psów, natomiast na żadnej z tych ulic sąsiadujących ze schroniskiem takich koszy nie
ma. W tej okolicy jest również, są również ogródki działkowe i tam też nigdzie nie ma
żadnych koszy. Tak naprawdę wszystkie działki, które nie są zagospodarowane w tej
chwili przy tych ogródkach służą za dzikie wysypiska śmieci. Uważam, że coś w tym
temacie należałoby jednak pomyśleć i coś należałoby zrobić.
Barbara Oliwiecka – radny Piotr Mroziński faktycznie wspominał o spotkaniu z panem
prezydentem, gdzie przedstawialiśmy nasze wnioski, nie wnioski tylko propozycje
odnośnie działań w sprawie, działań antysmogowych, ja tylko chciałam tutaj
wspomnieć, że to dotyczyły, działania dotyczyły takich 3 grup – działań systemowych,
doraźnych i działań informacyjno-edukacyjnych. Odnośnie działań informacyjnoedukacyjnych apelowaliśmy o to, żeby w każdej szkole znalazł się miernik jakości
powietrza i żeby dane były na bieżąco publikowane i analizowane, a z działań
doraźnych, taki jeden z ważnych kierunków to jest pochylenie się nad programem
montowania filtrów na kominy, co jest dość nowych rozwiązaniem, ale doraźnie
skutecznym. Natomiast jako rozwinięcie tych naszych wniosków i interpelacji tutaj
kolegi radnego, ja składam interpelację odnośnie odwiertów geotermalnych. Rok temu
miasto podpisało list intencyjny ze spółką Energa Wytwarzanie w zakresie
wykorzystania ciepła pochodzącego z wód geotermalnych. Na te działania miasto
planowało pozyskać ok. 15 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Moje
pytanie jest takie, czy wniosek został złożony, czy są jakieś wyniki tego postępowania?
Jeżeli nie to czy zamierza pan kontynuować te działania i złożyć wniosek? I ponieważ
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel na lata 2018-2020 było
zarezerwowane 3 mln zł, natomiast z inicjatywy Wydziału Rozwoju Miasta 665 tys. zł
na ten rok zostało przesunięte na inny cel, pytanie jest takie moje, jakie działania
dokładnie zaplanowano w ramach tego przedsięwzięcia, które będą pokryte z budżetu
miasta i z jakich działań zrezygnowano w bieżącym roku, skoro 665 tys. zł zostało
przekazane na inny cel? I to jest ta pierwsza interpelacja. Natomiast druga
interpelacja, szanowni państwo, dotyczy edukacji i wszyscy wiemy, że ten rok
nadchodzący szkolny będzie bardzo trudnym rokiem zarówno dla organu
prowadzącego, dla szkół, dla rodziców, dla uczniów. To są efekty reformy wdrażanej
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie konieczność rekrutacji 2 roczników
do szkół ponadpodstawowych wzbudza wiele emocji i wiele obaw. I chciałam
zaznaczyć, że w chwili obecnej naprawdę wiele szkół boryka się już w tej chwili
z ułożeniem planu lekcji w taki sposób, żeby np. zajęcia dodatkowe religii odbywały
się na końcu albo na początku, praktycznie w każdej szkole te zajęcia są w środku. Są
szkoły, teraz już, ponadpodstawowe, gdzie zajęcia odbywają się do godz. 18:15, a na
kolejny dzień do 7-mej rano. Ja mam sygnały ze szkoły na ul. Częstochowskiej ZSTE,
że zajęcia są na korytarzu, są adoptowane sale, które nie powinny być, nie mają
przystosowania do sal, klas lekcyjnych i w niektórych miastach Polski prezydenci
miast już teraz zwracają się do biskupów diecezjalnych z wnioskiem o zmniejszenie
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liczby godzin religii, w szczególności w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych.
I zwracam się z pytaniem, panie prezydencie, czy mając na uwadze tą specyficzną
sytuację szkół w nowym roku szkolnym wystąpi pan do Kurii Diecezji Kaliskiej, aby
rozpocząć rozmowy o możliwości zmniejszenia liczby zajęć religii w szkołach, które
będą się borykać z trudnościami lokalowymi oraz logistycznymi związanymi
z ułożeniem planu. Ta interpelacja jest tutaj jeszcze troszkę rozwinięta, co pominę,
natomiast chciałam zaznaczyć jedną rzecz, kwestia zajęć religii w szkole,
finansowanie, częstotliwość, miejsca tych zajęć w planie lekcyjnym są przedmiotem
sporu światopoglądowego w całym kraju i absolutnie rozstrzyganie tego sporu nie leży
po stronie samorządu, natomiast w obecnej sytuacji chodzi o zniwelowanie
negatywnych skutków reformy i wsparcie uczniów i nauczycieli oraz stworzenie
najbardziej komfortowych warunków do nauczania przedmiotów obowiązkowych.
I trzecia interpelacja, którą sobie składam dotyczy czystości i porządku w mieście.
Mam tu na myśli te działania, które leżą w obszarze Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a nie MZDiK, bo tu już dostaliśmy odpowiedź na komisji środowiska.
Tadeusz Skarżyński – 1 interpelacja zgłoszona dzisiaj, ponieważ wcześniej
interpelacje przesyłałem do Urzędu Miasta drogą elektroniczną, a dzisiaj zapytanie
związane bezpośrednio z pytaniami, które przekazują mi mieszkańcy osiedla Dobrzec.
Chodzi o 2 sprawy, ale w 1 pytaniu, jaki jest postęp w planowanej w poprzednich
latach inwestycji dotyczącej budowy ronda na ul. Wyszyńskiego na wysokości kościoła
Piotra i Pawła oraz u zbiegu ul. Podmiejskiej i Wyszyńskiego. To były takie
2 inwestycje, które miały w znaczny sposób usprawnić kwestie związane
z komunikacją, z dojazdem na osiedle Dobrzec i również opuszczenie tego osiedla. Ja
wiem, że ten ruch największy, natężenie jest wówczas, kiedy dzieci są odwożone do
szkoły, bądź też kiedy mieszkańcy osiedla wyjeżdżają i wracają z powrotem do domu,
w związku z tym prośba o odpowiedź na to pytanie.
X. Zapytania radnych.
Głos zabrał radny Radosław Kołaciński – ja mam 2 kwestie, panie prezydencie i patrzę
na pana pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, a chodzi o budowę
chodnika w tym projekcie z funduszu obywatelskiego na ul. Zagorzynek,
tzw. „Bezpieczny Zagorzynek” i tutaj mieszkańcy się zwracają jakby z taką prośbą
jakby o spotkanie. Chodzi o zamontowanie na tej ulicy progów zwalniających.
W projekcie te progi są, natomiast w kontekście przebudowy ul. Piwonickiej pewnie na
tym odcinku ul. Zagorzynek ruch się zmniejszy i propozycja jakby mieszkańców jest
taka, żeby na ten moment tych progów nie montować przy tej inwestycji, tylko zrobić to
jak później ten ruch ewentualnie by się powiększył to wtedy jakby to zrobić. A druga
kwestia i nie wiem, czy pan dyrektor by się chciał spotkać, ja mogę takie spotkanie
zorganizować, żeby sobie te rzeczy jakby ustalić na bieżąco na placu budowy… bardzo
dziękuję. Patrzę na pana super resortu, pana naczelnika Krakowskiego, chodzi
o budowę oświetlenia na ul. Bukowińskiej, która przylega do ul. Zagorzynek, o której
wspomniałem. Otóż w tamtej kadencji była promesa, obietnica dawana przez panią
wiceprezydent Gmerek, również pokazywała dokumentację, z której wynikało, że
w pierwszej kolejności w nowym 2019 r. takie oświetlenie na tej ul. Bukowińskiej
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spółka oświetleniowa wykona. Do tej pory nie ma żadnej informacji na ten temat,
żadne postępowanie przetargowe się nie pojawiło. Z informacji uzyskanej od spółki, to
mieszkaniec tam zadzwonił dopytując, jest informacja taka, że w przyszłym tygodniu
spółka ma się spotkać, nie wiem, z władzami miasta, z radnymi, nie wiem, którymi
radnymi, jest jakaś informacja, że będzie jakaś dyskusja na ten temat. Ja bym prosił,
żeby to oświetlenie wykonać, zamknąć temat i zapominamy.
Przewodniczący – tak z tymi progami to pierwszy raz chyba mieszkańcy mówią, żeby
progów nie było przez przynajmniej jakiś czas i myślę, że słusznie trochę, bo próg przy
progu powoduje zwiększenie niebezpieczeństwa. Ja jak jeżdżę to uważam, że
w niektórych miejscach jest niebezpiecznie. Tam, na drogach osiedlowych ja zgadzam
się, że musimy to robić, dlatego, że tam powinien ten ruch być bardzo, bardzo
powolny, natomiast na niektórych chyba przesadzamy, ale to już jest moje tutaj zdanie,
patrząc na Kalisz i progi.
Leszek Ziąbka – ja mam, proszę państwa, 2 kwestie. Jedna kwestia to jest, przede
wszystkim chciałem spytać o kondycję rewitalizacji Głównego i Nowego Rynku, czy
jesteśmy na starcie, czy jest to zadyszka kontrolowana, czy w trakcie? Z tego względu,
że coraz częściej społeczeństwo, mieszkańcy Kalisza pytają mnie, tak szczerze mówiąc
badania prowadziłem tutaj też wykopaliskowe i jestem tak postrzegany jako osoba, nie
wiem, która coś takiego tutaj też zostawiła, nie z mojej winy oczywiście i chciałem się
zapytać odnośnie tego, czy już są jakieś prace związane z ogłoszeniem konkursu, itd.,
bo dobrze byłoby w tym roku rozpocząć, bo to tak wszystko troszeczkę się nam
odwleka. Druga sprawa, chodzi mi o Rozmark. Spodziewamy się 19 marca na
Rozmarku oczywiście szczególnych gości. Będzie główny Rabin Polski, przyjeżdża oraz
Rozmark jest odwiedzany przez ok. 1000 turystów rocznie z Izraela, pomijając już
innych turystów. Ja ostatnio tam często chodzę, bo też miałem przyjemność prowadzić
badania swego czasu archeologiczne i chciałem spytać o to, czy jest możliwość
zwiększenia tam ewentualnie sprzątania, jakiejś kontroli, z tego względu, ze nie jest
tam za czysto, to raz, a po drugie od pół roku światła, które tam funkcjonują są
nieczynne, chyba 1 albo 2 cały czas się nie palą i są dziwnie skierowane, jakby robiły
tzw. światełko do nieba, także jakby to się udało uporządkować w jakiś sposób po
prostu, zrobić, tym bardziej, że 19-tego, wiem że u pana prezydenta też będzie gościł
gość, także dobrze by było ewentualnie się tą problematyką w jakiś sposób zająć.
Sławomir Chrzanowski – 2 pytania do pana prezydenta. Po pierwsze, kiedy poznamy
jakieś pierwsze założenia, tezy dotyczące Programu budowy dróg osiedlowych
w Kaliszu. I drugie pytanie, bardziej poważne w aspekcie czasu, w którym teraz
jesteśmy. Drodzy państwo, już śnieg dawno stopniał, prawdopodobnie już mamy
wiosnę, obojętnie jak to brzmi tak chyba jest i pogoda, którą obecnie mamy, odkryła
pewne niedoskonałości w naszym mieście, mianowicie mamy sporo brudu na kaliskich
drogach, chodnikach, jak również zieleńcach, które są zlokalizowane w obrębie czy
pasa jezdni, często jest tak, że one są zlokalizowane nie na terenie miasta,
a np. spółdzielni mieszkaniowej, nie wiem, wspólnoty jakiejś, czy nawet prywatnym,
czymś prywatnym. Pytanie moje jest takie, jak pan prezydent radzi sobie z tym

32

tematem, jak w tym momencie służby stosowne pracują, aby oczyścić to miasto z tego
bałaganu, który mamy po zimie.
Przewodniczący – ja tak, panie radny, myślę o tej wiośnie i powiem, że któregoś roku
pamiętam, że 19 marca taki śnieg, czy lodowica była, że dyrektor dostał naganę, że już
zlikwidował oczyszczanie zimowe, także tutaj jeszcze tak 2 tygodnie pewno może trzeba
odczekać. Oczywiście to jest problem poważny, ale jeszcze może na tą wiosnę
zaczekajmy 2 tygodnie.
Elżbieta Dębska – ja do pana dyrektora związanego z drogami, a są to pytania
związane z tym, że dostałam do wiadomości pisma, które są kierowane do Prezydenta
Miasta Kalisza. Pierwsze pismo to jest mieszkańców ul. Opatowieckiej na osiedlu
Winiary, gdzie chodzi o zbudowanie, utwardzenie właściwie drogi 162 m, myślę że pan
dyrektor kiwa głową, że jest pan zorientowany o co chodzi, oni nie oczekują takiej
nawierzchni w stylu S-8 czy A-2, ale takiej nawierzchni, żeby pozwoliła im dobrze
jakby egzystować. Na tym piśmie oczywiście są podpisy wszystkich mieszkańców tej
ulicy. Drugie pismo to jest pismo dotyczące Sarniej, Lisiej i Zajęczej. To jest temat,
wiem, pana Eskana od 2015 r. i myślę, ja wiem, że te ulice i Opatowiecka i Sarnia,
Lisia, Zajęcza nie są jakieś strategiczne dla miasta Kalisza, ale na pewno są
strategiczne dla mieszkańców. I ja myślę, że dobrze by było w najbliższym czasie tą
ul. Sarnią, Lisią i Zajęczą zakończyć, bo jeśli nie to stanie się taką anegdotą Rady
Miasta, jeszcze tamtej kadencji i tej, także bardzo proszę, panie dyrektorze, o takie
pozytywne ustosunkowanie się do tych tematów.
Dariusz Grodziński – ja w imieniu wszystkich babć Eskana Darwicha chciałbym też
przychylić się do tego, żeby ta legenda w końcu się w Kaliszu zmaterializowała i te
ulice powstały. Zapytanie, nie oczekuję odpowiedzi tutaj, bo jest nawet niemożliwa
pisemnie, natomiast za moją, naszą grudniową interpelacją dotyczącą szczególnej
ochrony drzew liściastych w mieście, a szczególnie w strefie rewitalizacji, zgodnie
z zapowiedzią będziemy stosowali taktykę, że każde wycięcie drzew liściastych
w obszarze rewitalizacji będzie wiązało się z publicznym pytaniem tutaj, kto, dlaczego,
z jakiego powodu i kto wydał na to zgodę, żeby te rzeczy były upubliczniane?
I w ramach tego chciałbym bardzo prosić o informację w ilu i w jakich projektach
inwestycji miejskich zakłada się wycinkę drzew liściastych, w jakiej ilości i z jakiego
powodu? Proszę także o informację, czy i jak zamierza pan prezydent objąć drzewa
liściaste szczególną ochroną na terenie Kalisza, tak jak wnioskowaliśmy tu już
w miesiącu grudniu?
Zbigniew Włodarek – chciałbym zapytać o Kaliskie Spotkania Teatralne, bowiem
dzisiaj mamy ostatni luty, do spotkań teatralnych, czy innej formuły tegoż
przedsięwzięcia zostały 2 miesiące. Pytam, chcę podnieść ten temat dlaczego? Bo
zawsze w Kaliszu mamy oto po skończeniu tychże spotkań teatralnych szereg
przeróżnych opinii wygłaszanych publicznie, a także wygłaszanych w różnych
gremiach, że był taki, że był inny, natomiast ja chciałbym dzisiaj podnieść temat
i postawić go w sposób następujący, jesteśmy współgospodarzem tego festiwalu,
zawsze przez całe lata, które są za nami w tym festiwalu mieliśmy wpływ programowy,
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a także dokładaliśmy duże środki finansowe, by ten festiwal mógł z powodzeniem
w naszym mieście się odbywać. W związku z tym mam takie zapytanie, które jak dobrze
pamiętam na tej sali, a kilka posiedzeń sesji Rady Miasta mam za sobą, chciałbym
dzisiaj spytać, czy żeśmy na dzisiaj w kaliskim samorządzie podjęli temat repertuaru,
kto ma przyjechać, kto ma grać, jak mamy przygotowywać się jako Kalisz, jako teatr
do tego zagadnienia? Ja wiem, że jest to placówka samorządu wojewódzkiego, ale
sądzę, że powinniśmy w tym zakresie sporo mieć do powiedzenia i o to chciałbym
zapytać.
Artur Kijewski – ja zwracam się do pana prezydenta z takim zapytaniem, oczywiście
też nie chodzi, żeby tutaj dzisiaj to rozstrzygać, natomiast już wcześniej odpowiednio
tam 2-3 lata, ale teraz również pojawiły się te sygnały. Chodzi o to rozliczanie dotacji
na zadania, realizację zadań przez podmioty różne, którym to miasto przekazuje takie
dotacje i zgłaszano po prostu sprawę ujednolicenia opisu faktur, ponieważ okazuje się,
że opis faktury w jednym wydziale to nie jest tożsamy z tym, że inny wydział,
powiedzmy załóżmy mamy sport czy sprawy społeczne, że inny wydział taki opis
akceptuje, trzeba troszeczkę inaczej. I jeżeli można, panie prezydencie, po prostu
wspólnie z naczelnikami czy pracownikami wydziałów ustalić, żeby ten opis był
w miarę jednolity, bo czasami są to stowarzyszenia, które zarówno biorą udział
załóżmy w zadaniach, otrzymują dotacje zadań z zakresu sportu, turystyki, czy
np. organizowane też przez Wydział Spraw Społecznych i ci ludzie, którzy opisują
fakturę dla jednego wydziału, później pisząc tak samo dla drugiego, muszą troszeczkę
poprawiać, troszeczkę to też przeszkadza w rozliczeniu, także myślę, że ujednolicenie
jakby opisu, żeby podstawowe, powiedzieć, które powinny być rzeczy wypisane i to by
uprościło zarówno urzędnikom, jak i tym zainteresowanym rozliczenie dotacji.
Karolina Pawliczak – z tego, co pamiętam, do dziś radca prawny ma przedstawić, czy
już przedstawił opinię w zakresie wydarzeń, które miały miejsce w kaliskim
inkubatorze, a dokładnie przedstawicielstwa miasta w tej fundacji. Bardzo proszę pana
o przedłożenie opinii publicznej niezwłocznie, oczywiście po przeanalizowaniu tej
opinii, tego co pan mecenas w tej kwestii przedstawi. Nie chciałabym po prostu czekać
do następnej sesji z tą sprawą, także bardzo proszę o niezwłoczne upublicznienie tego,
co tam się wydarzyło.
Barbara Oliwiecka – ja mam 1 pytanie, takie bardzo konkretne, czy jest prawdą, że
pomnik Adama Asnyka będzie przebudowywany w ramach modernizacji tutaj plant,
jakie jest pana stanowisko w tej sprawie, czy nie wystarczy go odnowić, jakąś
renowację zrobić? Bo jest część mieszkańców Kalisza, którzy bardzo się burzą, że ktoś
wpadł na pomysł dotykania w ogóle tego pomnika czy przebudowy.
Sławomir Lasiecki – ja mam 1 pytanie, tutaj skierowane już konkretnie do pana
dyrektora Gałki w sprawie ul. Ostrowskiej. Wiem, że tam były już prowadzone
konkretne działania planistyczne, natomiast mieszkańcy zadają pytanie, w jak krótkim
czasie ten remont ulicy od Serbinowskiej do Polnej może nastąpić i tu bym miał prośbę
o to, żeby taką informację pan dyrektor mógł, był przesłał na ręce przynajmniej rady
osiedla, tak? I kolejnym elementem to jest słynny most w Rajskowie na rzece Swędrni
34

i tutaj są konkretne głosy mówiące o tym, że dotychczasowy projekt, który został tam
przygotowany na budowę tego mostu dalece wykracza poza potrzeby mieszkańców. Ja
wiem, że to są sprawy dyskusyjne i oczywiście można spojrzeć na to z różnej strony,
ale problem jest tam przede wszystkim oparty o fundusze przeznaczone na tą
inwestycję, także też bym prosił o to, żeby jak najszybciej spróbować się do tego
ustosunkować, czy jesteśmy przy tym projekcie dalej, czy po prostu możemy go jakoś
zmodyfikować?
Wiceprzewodniczący – ja przypominam państwu radnym, że zapytania podobnie jak
interpelacje powinny zostać złożone w formie również pisemnej, także przypominam
o tym obowiązku.
XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
O zabranie głosu poprosił radny Artur Kijewski – ja zgłaszam taki wniosek, który
wyniknął też poniekąd dzisiaj. Rzeczywiście są problemy z działaniem, jeśli chodzi
o sieć internetową, konkretnie przez Wi-Fi, bo o ile inaczej tablety łapią tą sieć, trochę
gorzej jest z siecią Wi-Fi, nie wiem, czy to jest kwestia przesyłu, a być może też kwestia
sprawdzenia tych tabletów, bo te tablety, jak wiemy, są już używane i mi tu nie chodzi
o to, że chciałbym mieć nowy tablet, bo to nie jest, tylko żeby to ułatwiło pracę, a nie
jakoś tam przeszkadzało, rzeczywiście troszkę się przeciąga temat, być może jest to
sprawa tylko sygnału, żeby ten sygnał był, wzmocnić Wi-Fi i wtedy będzie sprawa
załatwiona.
Leszek Ziąbka – ja już ostatni raz mam nadzieję dzisiaj, ale na poprzedniej sesji mnie
nie było, więc chciałem troszeczkę dzisiaj się wypowiedzieć. Proszę państwa, przed
tym moim tutaj wprowadzeniem zacytuję może tutaj słowa Aleksandry Piłsudskiej „Kto
się urodził Polakiem, musi być patriotą”. Proszę państwa, jutro obchodzimy dzień
Żołnierzy Wyklętych. Chciałem bardzo podziękować panom prezydentom oraz
naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem za możliwość przedsięwzięcia
pewnych uroczystości i zaprosić państwa jutro o godz. 12-tej na ul. Łódzką przy
więzieniu, gdzie będziemy odsłaniać po prostu banner związany z osobami, które
zostały zamordowane w kaliskim więzieniu, do tej pory nie wiemy, gdzie zostały
pochowane. Ten banner będzie, mamy zgodę konserwatora na 6 miesięcy, zobaczymy
co będzie dalej, także jeśli rzeczywiście te słowa utkwią nam w pamięci Aleksandry
Piłsudskiej, zapraszam, godz. 12-ta, główne wejście do więzienia przy ul. Łódzkiej.
Dariusz Grodziński – 3 sprawy. Pierwsza to jest taka, ponieważ moja interpelacja
oprócz odpowiedzi takiej ogólnej, informacyjnej, nie odniosła należytego skutku,
dlatego we wolnych wnioskach chciałbym zgłosić potrzebę, projekt tego, żeby służby
miejskie zaczęły procedować uchwałę o nadaniu imienia nowego łącznika pomiędzy
ul. Wyszyńskiego a Dobrzecką znakomitej światowej sławy rzeźbiarki, którego na
początku marca obchodzi kolejną swoją rocznicę, imienia Aliny Szapocznikow tej ulicy
żeby nadać. Drugi wniosek to taki już mój coroczny temat, ale bardzo ważny i chcę,
żeby był bardzo ważnie potraktowany, po okresie zimowym, żeby zlecić przegląd
i sfinansować ewentualne naprawy wszystkich placów zabaw w Kaliszu, które są, żeby
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one były te przyszkolne otwarte też dla rodziców z dziećmi i w godzinach
popołudniowych, ale przede wszystkim, żeby były bezpieczne. Był taki przypadek
dokładnie rok temu, na szczęście, na szczęście, dziecko poniosło szkodę, ale nie na
placu miejskim, tylko spółdzielczym, że zaraz w pierwszych dniach wiosennych takiego
przeglądu nie było i dziecko uległo wypadkowi. My się zajmijmy swoimi placami, a jak
pan prezydent może przez służby miejskie też przypilnować, zaapelować do wszystkich
innych zarządców tego typu obiektów to też bardzo proszę. Trzeci wniosek dotyczy
tego, o czym też było głośno mówione w kampanii i nawet trochę było licytowane,
a szczególnie teraz jest aktualne w okresie dyskusji też nad poziomem wynagrodzeń
nauczycieli. My mówiliśmy i zapewnialiśmy w kampanii wyborczej, że zajmiemy się
kwestią dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i dodatków funkcyjnych, funkcyjnych
szczególnie tych za wychowawstwo, gdzie one są na najniższym poziomie. Żeby to
zrobić należy się wziąć za uchwałę wprowadzającą regulamin wynagradzania
i nagradzania nauczycieli kaliskich szkół i przedszkoli i co najmniej 2 paragrafy
wymagają zmiany. Przypomnę, że w tej chwili pulę dodatków motywacyjnych dla
nauczycieli oblicza się wysokością 5 % od budżetu na wynagrodzenia w danej szkole,
mówiliśmy, żeby ten parametr podnieść, ja mówiłem do 7, inni mówili do 10 %, to jest
rzecz do dyskusji i tak samo w § 12 tego regulaminu jest tabela wysokości dodatków
funkcyjnych i żeby te minimalne pozycje w tych, które uznajemy za właściwe, a myślę,
że parę słów zostało publicznie społeczeństwu kaliskiemu przyrzeczone podnieść
i chciałbym też, żeby rozpocząć prace nad zmianą tego typu uchwały. Dziękuję.
A i jeszcze, to już ad vocem, to w imieniu też radnych tutaj siedzących, zastanawiałem
się jak to jest, że na pytania bieżące w prostych sprawach nie ma odpowiedzi,
a przechodzimy do następnego punktu. Oni oczekują odpowiedzi na zadane pytania.
Przewodniczący – myślę, że to sobie jeszcze przedyskutujemy z panem prezydentem.
Krystian Kinastowski – ja myślę, że rzeczywiście na wiele pytań my bylibyśmy w stanie
odpowiedzieć od razu, ale to by trzeba było na te pytania odpowiadać po prostu
bezpośrednio po pytaniu i wtedy jest to, ma to taką formę dyskusji, tak? Natomiast
w tej chwili nawet jak bym chciał tutaj na część tych pytań odpowiedzieć to pewnie
o połowie nie będziemy pamiętać… Natomiast szanowni państwo, ponieważ mamy już
tutaj, ponieważ mamy nowego dyrektora szpitala, ja chciałem panu radnemu
pogratulować wygranego konkursu i mam nadzieję, że pan radny tutaj z tym swoim
genem samorządowym będzie tym organizmem bardzo skomplikowanym tak zarządzał,
żeby realizować właśnie w odpowiedni sposób potrzeby tu wszystkich mieszkańców.
Myślę, że los kaliskiego szpitala leży nam wszystkim na sercu. Ja zapewniam
oczywiście o naszej współpracy. Chciałem panu radnemu, panu dyrektorowi życzyć
wielu sukcesów, bo zadanie pewnie nie jest łatwe. My, ja jako prezydent dostaję
również wiele informacji dotyczących nieprawidłowości, jeżeli chodzi o działanie
samego szpitala, dlatego życzę panu, żeby pan był dobrym dyrektorem i żeby Kalisz
był i żeby Kalisz miał dobry szpital.
Przewodniczący przyłączył się do życzeń.
XII. Punkt obywatelski.
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O zabranie głosu poprosił Antoni Michał Witkowski, przedstawiciel Komitetu Obrony
Demokracji Grupy Lokalnej w Kaliszu – otóż, proszę państwa, obserwujemy to, że
środowiska nacjonalistyczne wykorzystują często rocznice, wykorzystują takie, które są
dla nas wszystkich ważne do głoszenia swoich poglądów i wskazywania na to, że są to
grupy patriotyczne. Otóż, uważamy, że mylenie patriotyzmu z nacjonalizmem jest
wyjątkowo niekorzystne, wyjątkowo kłamliwe i również mające taki bardzo zły wpływ
edukacyjny. Żeby do tego nie dochodziło ważne jest, aby organy, w naszym przypadku
organy samorządowe wyraźnie się od takich postaw ksenofobicznych,
nacjonalistycznych, nietolerancyjnych dystansowały. Dlatego też grupa kaliska
Komitetu Obrony Demokracji wraz z innymi partiami i organizacjami zwraca się do
wysokiej rady oraz do prezydenta, do zarządu miasta z apelem, który pozwolę sobie
państwu odczytać. Wielu mieszkańców Kalisza z niepokojem obserwuje, że również
w naszym mieście propagowane są przez organizacje i stowarzyszenia narodowoprawicowe hasła, symbole i treści nacjonalistyczne, ksenofobiczne i faszyzujące.
Można tu wskazać choćby ubiegłoroczne wystąpienie na Rynku Głównym
zaproszonego przez Stowarzyszenie Głos Kaliszan znanego antysemity Jacka
Międlara, promującego swoją książkę „Moja walka”, podkreślam ten tytuł. W Kaliszu,
mieście od stuleci zamieszkiwanym i współtworzonym przez wymordowaną przez
nazistów społeczność żydowską, wydarzenie to miało szczególnie bolesną i haniebną
wymowę. Już jutro, 1 marca, środowiska nacjonalistyczne, głównie związane ze
stowarzyszeniem o mylącej nazwie Kaliscy Patrioci organizują przemarsz ulicami
miasta od kościoła OO. Franciszkanów do kościoła OO. Jezuitów. Pretekstem tego
marszu ma być uczczenie święta Żołnierzy Wyklętych. Ideę upamiętnienia żołnierzy
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia można by uznać za godną
szacunku. Doświadczenia lat ubiegłych pozwalają jednakże przypuszczać, że zostanie
ona zawłaszczona przez organizację narodowców i wykorzystana do propagowania
pełnych nienawiści szowinistycznych haseł. Oprócz wykrzykiwanych zwykle na tych
marszach nacjonalistycznych haseł niepokój wzbudzić musi niesiony na czele
wszystkich demonstracji Kaliskich Patriotów transparent „Śmierć wrogom Ojczyzny”.
Zawołanie, będące treścią tego transparentu, być może jakoś uzasadnione
w warunkach wojny, w chwili obecnej rozumieć można jako nawoływanie do
fizycznego unicestwienia przeciwników politycznych, tak często przecież publicznie
nazywanych przez przywódców organizacji nacjonalistycznych wrogami Polski.
Właśnie uleganie takiej narracji doprowadziło do tragedii, jaka miała miejsce
w Gdańsku 13 stycznia. Powoływanie się na to, że jest to hasło Narodowych Sił
Zbrojnych, nawet pomijając kontrowersje związane z oceną tej organizacji, jest tylko
wybiegiem, pretekstem mającym pozwolić na uniknięcie odpowiedzialności.
Rozumiejąc, że zgodnie z prawem do zgromadzeń, z którego wszyscy przecież
korzystamy, władze miasta nie mogą uniemożliwić tej i innych demonstracji
organizowanych przez legalne ruchy nacjonalistyczne, apelujemy do pana prezydenta
oraz Rady Miasta Kalisza o:
1) powstrzymanie się przedstawicieli władz Kalisza oraz instytucji im podległych
od udziału we wszystkich akcjach i przedsięwzięciach, w których propagowane
są nietolerancja, szowinizm i brak szacunku dla odmiennych religii,
światopoglądów oraz orientacji seksualnych,
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2) nieudzielanie organizacjom głoszącym poglądy nacjonalistyczne oraz
używających języka nienawiści jakiegokolwiek wsparcia, zarówno
materialnego, jak i legitymizującego ich działania,
3) wysyłanie na wszelkie zgromadzenia zwoływane przez organizacje
nacjonalistyczne obserwatorów prezydenta, a w razie stwierdzenia przez nich
naruszeń prawa, rozwiązywania tych zgromadzeń,
4) przyjęcie przez Radę Miasta uchwały piętnującej wszelkie przejawy
nietolerancji, szowinizmu i nienawiści w życiu publicznym.
Podpisano – w imieniu Komitetu Obrony Demokracji Antoni Michał Witkowski, Hila
Marcinkowska prezes Rady Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu SLD Dariusz Witoń, w imieniu partii
Nowoczesna Barbara Oliwiecka, w imieniu Platformy Obywatelskiej Dariusz
Grodziński.
XIII. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
VI sesji. Następna, VII sesja, odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 9:00.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
dr inż. Janusz Pęcherz

Sporządziła:
28.02.2019 r. E. Pastuszak

* 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 Miasta.
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