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Protokół 
XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 12 sierpnia 2020 roku 
 
I. Otwarcie posiedzenia.        
 
Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na 
dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza:  
– radnych,  
– prezydenta, 
– wiceprezydentów, 
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,  
– przedstawicieli kaliskich mediów. 
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego 
Adama Bujnickiego. 
 
Przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na 
tabletach przycisku „KWORUM”. 
 
O zabranie głosu poprosił Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza, gratulując 
radnej Karolinie Sadowskiej, która niedawno urodziła syna. 
Tadeusz Skarżyński pogratulował również radnemu Marcinowi Małeckiemu, który 
w ostatnim czasie został ojcem. 
 
Przewodniczący – 7 sierpnia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta 
Miasta Kalisza dotyczące dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza. 
Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości. Ponadto 10 sierpnia do Kancelarii 
Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Kalisza, które również otrzymaliście 
państwo do wiadomości, w sprawie rozszerzenia dzisiejszego porządku obrad 
o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. 
 
Przewodniczący poprosił prezydenta o zabranie głosu w tej sprawie. 
 
Krystian Kinastowski – nie mam tego dokumentu przed sobą, natomiast chodzi o to, że 
w porozumieniu z naszą spółką PKS powiat kaliski chciałby uruchomić nowe 3 linie 
dowożące mieszkańców powiatu kaliskiego do Kalisza. Organizatorem tego typu 
przejazdów jest starosta, w związku z tym takie upoważnienie jest konieczne. 
Realizować te połączenia na terenie miasta tutaj i dowozić tych mieszkańców powiatu 
będzie nasza spółka, także myślę, że to również wpłynie korzystnie na wyniki 
finansowe, bo to dla nich konkretna kasa, także bardzo proszę o rozszerzenie porządku 
obrad i podjęcie tej uchwały. 
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W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady 
Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 20 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym można obradować i podejmować uchwały.     
 
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącą Kamilę Majewską.  
 
W związku z otrzymanym pismem Prezydenta Miasta Kalisza, przewodniczący 
poprosił radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 4 arabski, znajdujący się 
w punkcie II rzymskim, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia 
porozumienia – 19 osób było za (19 radnych obecnych, nieobecni podczas 
głosowania – Tomasz Bezen, Radosław Kołaciński, Barbara Oliwiecka i Leszek 
Ziąbka) – przewodniczący stwierdził rozszerzenie porządku obrad. 
 
Przewodniczący poprosił również o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych, czyli 
dopisanie po punkcie 3 arabskim punktu 4. 
      
II. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Ad. 1. upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku 
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa rowu RC-1 
oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych 
z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” (str. 1-2). 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs 
zamknięty projektów w ramach działania – Adaptacja do zmian klimatu wraz 
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu – Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. 
W ramach konkursu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu 
pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania 
do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”, którego 
wstępny zakres rzeczowy obejmuje m.in.: przebudowę dolnego odcinka – rów otwarty, 
budowę zbiornika (stawu) ścieków deszczowych służącego regulacji strumienia wód 
opadowych oraz przebudowę górnego odcinka rowu – zastąpienie rowu otwartego 
rurociągiem zamkniętym – kolektorem z rur. 
Maksymalny poziom dofinansowania w przedmiotowym naborze wynosi 85%. 
Wymóg podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów regulaminu konkursu. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej; 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 – 19 osób było za (19 radnych obecnych, nieobecni podczas 
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głosowania – Tomasz Bezen, Radosław Kołaciński, Barbara Oliwiecka i Leszek 
Ziąbka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 2. uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej – część I (str. 3-16). 
 
Szczegółowe zapisy dotyczące przedmiotowego projektu uchwały zawiera jego 
uzasadnienie. 
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej; 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 – 19 osób było za (19 radnych obecnych, nieobecni podczas 
głosowania – Tomasz Bezen, Radosław Kołaciński, Barbara Oliwiecka i Leszek 
Ziąbka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-
2039 (str. 17-42). 
 
Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku Nr 1 oraz 
zmian w załączniku Nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które 
wprowadzono na podstawie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
wniosku naczelnika wydziału. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej; 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 – 19 osób było za (19 radnych obecnych, nieobecni podczas 
głosowania – Tomasz Bezen, Radosław Kołaciński, Barbara Oliwiecka i Leszek 
Ziąbka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 4. wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. 
 
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg 
przewozów jest powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami – na linii 
komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, 
które zawarły porozumienie. 
W związku z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej, Wójtowie Gmin Szczytniki i Godziesze Wielkie wraz 
z Burmistrzem Gminy Opatówek, wystąpili do Powiatu Kaliskiego, z prośbą 
o uruchomienie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców podległych im gmin linii 
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komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Przewozy osób są planowane 
na trasach: Kalisz – Godziesze, Kalisz – Główczyn i Kalisz – Radliczyce. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej; 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 – 19 osób było za (19 radnych obecnych, nieobecni podczas 
głosowania – Tomasz Bezen, Radosław Kołaciński, Barbara Oliwiecka i Leszek 
Ziąbka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
III. Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie 
XXVII Nadzwyczajnej Sesji. Następna, XXVIII sesja, odbędzie się 24 września 
2020 r. o godz. 9:00. 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 
            /…/ 
 Tadeusz Skarżyński  

 
 
Sporządziła: 
12.08.2020 r. E. Pastuszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


