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Protokół
XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 11 stycznia 2017 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Zbigniew Włodarek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza powitał obecnych
na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Kalisza:
– radnych,
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego,
– dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
– komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej,
– przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– przedstawicieli mediów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali.
Przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na
tabletach przycisku „KWORUM”.
Zbigniew Włodarek – 9 stycznia do Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza wpłynęło pismo
Prezydenta Miasta w sprawie zwołania Sesji Rady Miejskiej w możliwie najkrótszym
terminie. Dzisiejsza sesja dotyczy dofinansowania w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które przyznano miastu
Kalisz na mocy uchwały Nr 3071/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego na
realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej
Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego
energooszczędność”.
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym wiceprzewodniczący otworzył XXXII Nadzwyczajną Sesję
Rady Miejskiej Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 21 radnych, co stanowi
quorum, przy którym można obradować i podejmować uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Edwarda Prusa.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (str. 1-5).
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Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2017 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Komunikacji są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
O zabranie głosu poprosił radny Dariusz Grodziński – chciałem zabrać głos w imieniu
całego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, dość taki można powiedzieć
kurtuazyjny, ponieważ chcielibyśmy właśnie z tego miejsca podziękować panu
marszałkowi za to, że ma w sercu Kalisz i dba o to miasto i nawet wtedy, kiedy to
miasto przegrywa konkursy on wychodzi naprzeciw tej słabości miasta i potrafi
zmienić tak alokację środków pieniężnych, że jednak te pieniądze dostaniemy. Pragnę
także wyrazić życzenie, że w innych przypadkach przegranych konkursów, także tych
ministerialnych, będzie podobnie i że tutaj panowie radni Prawa i Sprawiedliwości
będą potrafili także skutecznie lobbować, chociażby na rzecz obwodnicy, którą jak się
dowiedzieliśmy w ostatnich dniach przegraliśmy w konkursie. Być może
pozakonkursowo się jeszcze jakoś temat uda ratować. Tego życzę temu miastu,
mieszkańcom i wszystkim nam.
Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza – ja też mam nadzieję, że wszyscy zawsze
będą wspierali starania miasta Kalisza, niezależnie czy w wygranych, czy
w konkursach, w których w pierwszym etapie są przegrane, bo nie rozumiem jak
można przegrać konkurs i dostać pieniądze, ale oczywiście jeżeli potrzebujecie
państwo na następną komisję dokumentów, które przychodziły z Urzędu
Marszałkowskiego, jak został oceniony ten wniosek, to jestem do dyspozycji,
przeczytacie dokładnie co tam było napisane. Natomiast z kontekstu wypowiedzi pana
radnego Dariusza Grodzińskiego wysnułem wniosek, że radni Platformy lobbowali na
temat właśnie tego wniosku, żebyśmy dostali pieniądze. Czy ja dobrze rozumiem, że
lobbowaliście u marszałka, u pana Marka Woźniaka, żebyśmy otrzymali tę kwotę
dotacji?... Ja zadałem konkretne pytanie, bo to jest w protokole. Czy pan radny
głosami, znaczy w imieniu wszystkich radnych Platformy powiedział, że lobbowaliście
na temat tego wniosku u pana marszałka? Nie wiem, po co pan macha ręką, panie
radny, zadałem pytanie i proszę o odpowiedź.
Tadeusz Skarżyński – trzeba podziękować rzeczywiście Zarządowi Województwa
Wielkopolskiego za to, że podjął taką decyzję, w związku z tym również dziękujemy za
to, że w określonym składzie zagłosował za pieniędzmi dla Kalisza, a jeżeli chodzi
o pochylenie się pana marszałka nad sytuacjami, w których ktoś przegrywa konkurs,
ktoś nie jest pierwszy, a mimo wszystko odnosi sukces, to wiemy, że jest taka tendencja
i pozostaje nam się tylko i wyłącznie z tego powodu cieszyć. Jeżeli chodzi o sprawy
związane z obwodnicą miasta Kalisza, no cóż, za pierwszym razem się nie udało, ale
chciałbym podziękować, że wieloletnie opóźnienia czy w ogóle starania o obwodnicę
Kalisza zostały podjęte przez pana prezydenta i przez jego zespół i za to dziękuję,
licząc i mając nadzieję na to, że doprowadzimy do skutecznego zaprojektowania,
przeprowadzenia i wybudowania obwodnicy Kalisza.
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Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 21 osób było za
(21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Adam Koszada, Kamila
Majewska, Stanisław Paraczyński i Andrzej Plichta) – wiceprzewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20172030 (str. 6-28).
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 wniosku Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Adam Koszada, Kamila Majewska, Stanisław Paraczyński i Andrzej
Plichta) – wiceprzewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
III. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, wiceprzewodniczący zamknął
posiedzenie XXXII Nadzwyczajnej Sesji. Następna, XXXIII sesja, odbędzie się
26 stycznia 2017 r. o godz. 9:00.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Zbigniew Włodarek

Sporządziła:
11.01.2017 r. E. Pastuszak
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