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Protokół
XLIX Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 1 marca 2018 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Andrzej Plichta, 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,
– Bogdana Muszyńskiego, zastępcę wójta Gminy Żelazków.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali Prezydenta Ignacego Bujnickiego.
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 XLIX Sesję Rady Miasta Kalisza, stwierdzając, że
uczestniczy w niej 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować
i podejmować uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Zbigniewa Włodarka.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał, przygotowane na XLIX sesję,
wraz z porządkiem obrad, w którym jest 15 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:
16 – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2017-2019” – przekazanego radnym 21 lutego,
17 – projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalisza – przekazanego 26 lutego,
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18 – projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Kalisza na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki – przekazanego 28 lutego.
W dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu
uchwały w sprawie połączenia gmin Miasto Kalisz i Żelazków oraz przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami, a także autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami, natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz autopoprawka do
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2018-2033, a także autopoprawka do projektu uchwały w sprawie
przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Ponadto Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta
Kalisza wypracowała wniosek dotyczący dzisiejszego porządku obrad.
Andrzej Plichta poprosił Tomasza Grochowskiego, przewodniczącego Komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza o odczytanie
treści wniosku.
Tomasz Grochowski, przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej odczytał wniosek komisji, stanowiący załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący poprosił zatem o przegłosowanie wniosku Komisji Rozwoju, Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza w sprawie zdjęcia z porządku
obrad XLIX Sesji Rady Miasta Kalisza punktu dotyczącego projektu uchwały
w sprawie połączenia gmin Miasto Kalisz i Żelazków oraz przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.
O zabranie głosu poprosił Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza – bardzo wiele
słów padało w kwestii rozwoju, braku rozwoju, podejmowania uchwał w formie żartu,
albo w formie jakichś manifestów. Ja jestem człowiekiem, który, jeśli rada gminy
podejmuje uchwałę, to traktuję to jako podjętą uchwałę przez radę gminy. Jeżeli
zwracam się do państwa z projektem uchwały, z takim samym wnioskiem zwróciłem się
do pięciu gmin z obszaru funkcjonalnego, nie wiem, czy państwo pamiętają, kiedyś
wokół Kalisza była Gmina Podgrodzie, był zupełnie inny układ administracyjny,
zupełnie były inne możliwości rozwoju, potem to zmieniono, narzucono nam, ostatnio
nawet rozmawiałem o tym z panem prezydentem Spychalskim, wspominaliśmy te
tematy, dzisiaj żyjemy w czasach takich, w jakich żyjemy, mamy kuriozalną sytuację,
obszar funkcjonalny miasta jest w trzech powiatach, zupełnie innych, nie ma takich
sytuacji nigdzie indziej w Polsce. W roku 2015 zwróciłem się o to, żebyśmy połączyli
miasto Kalisz z innymi gminami, żeby powstał nowy, duży samorząd, liczący się
w Polsce. Oczywiście ten pomysł się nie spodobał. Później wystąpiłem z projektem
uchwały o poszerzenie granic miasta o sołectwa, bądź części sołectw niektórych gmin
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okalających Kalisz, podniósł się ogromny rejwach, było nawet specjalne,
nadzwyczajne zgromadzenie rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, poszedłem na
kompromis, miał być powołany zespół do prac, oczywiście na następnym spotkaniu,
czyli zgromadzeniu rady AKO wycofano się z tych wszystkich obietnic, nie dotrzymano
słowa i to, co powiedziałem od początku, że te wszystkie opowieści o formie,
o niewczasie itd., to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że nikt nie chce rozmawiać na
temat rozwoju Kalisza i powiększenia jego granic i to wszystko się, szanowni państwo,
sprawdziło. Później otrzymaliśmy prezent w postaci uchwały Rady Gminy Żelazków,
jest jedyna, niepowtarzalna szansa w tej chwili, ażeby odpowiedzieć tym samym
i przeprowadzić procedurę połączenia gmin, być może ona nie wyjdzie, natomiast to,
co w Kaliszu i okolicach nazywane jest absurdem świetnie się sprawdza w Rzeszowie,
świetnie się sprawdza w Opolu, świetnie się sprawdza w Zielonej Górze, a u nas to jest
absurd, szanowni państwo. Tamte miasta się rozwijają i to nie jest absurd, ale u nas
wszystko, co chcemy zrobić, żeby Kalisz się rozwijał, jest absurdem. Jeżeli, szanowni
państwo, droga jest potrzebna dla Kalisza i między Ostrowem a Kaliszem jest
18 tys. pojazdów, między Sieradzem a Kaliszem 16,5 tys. pojazdów, to nie jest
absurdem planowanie drogi do Konina, gdzie jest 8 tys. pojazdów. U nas naprawdę
bardzo ciekawe rzeczy są nazywane absurdem, a inne nie są nazywane absurdem,
dlatego ja do państwa apeluję, dzisiaj mamy e-Sesję, wszyscy mieszkańcy będą
widzieli kto głosuje w sprawach kaliskich, czy jesteście za poszerzeniem granic
Kalisza, czy jesteście przeciw. Wybór należy do państwa, to wy będziecie patrzeć
mieszkańcom w oczy.
W następnej kolejności radni pozytywnie przegłosowali wniosek komisji – 19 osób
było za, 6 przeciw (25 radnych obecnych) – wniosek został przyjęty.
Zmienił się zatem porządek obrad, numeracja w punkcie V rzymskim – punkt 2
arabski stał się punktem 1, punkt 3 punktem 2, punkt 4 punktem 3, itd.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Kalisza złożył na ręce Przewodniczącego
Rady Miasta Kalisza autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Filipa Żelaznego, radcę
prawnego – projekt autopoprawki, który został przedłożony przewodniczącemu dotyczy
kwestii technicznej, w związku z tym, że państwo złożyliście wniosek skutecznie
o zmianę porządku obrad w ten sposób, że uchwała w sprawie, już tak upraszczając,
połączenia z Gminą Żelazków nie będzie dzisiaj na sesji głosowana w ogóle, to ta
uchwała miała swój bezpośredni związek z kolejną uchwałą, którą państwo mieliście
dzisiaj w porządku obrad, a mianowicie uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie
zmiany granic miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Jak
państwo pamiętacie wtedy, w tamtej uchwale również Gmina Żelazków tą procedurą
konsultacji była objęta i w uchwale, którą państwo dzisiaj dostaliście na sesji została
zaproponowana zmiana tej uchwały poprzez wyłączenie Żelazkowa, ale skoro państwo
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dziś zmieniliście porządek i nie będzie głosowana uchwała w sprawie połączenia
z Żelazkowem, więc ten element będzie musiał z tej uchwały wypaść, czyli zostanie ona
w pierwotnej wersji, która była. Tam jedynie drobna jedna zmiana dotycząca terminu
publikacji i wejścia w życie tej uchwały będzie utrzymana, ale to jest z tym związane
i to jest sprawa, bezpośrednio z nią związana i tego dotyczy ta autopoprawka.
O zabranie głosu poprosił Bogdan Muszyński, zastępca wójta Gminy Żelazków –
bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za umożliwienie mi zabrania głosu. Bardzo
emocjonalnie podchodziliśmy dzisiaj do tej sytuacji, ale proszę nas zrozumieć, to było
dzisiaj być albo nie być Gminy Żelazków. Pan prezydent napisał, za Radio „Centrum”
cytuję, że pisze historię. Panie prezydencie, historię nawet się nie tworzy, historia jest
tylko do odczytywania. Ja wiem, przeszedłby pan do historii być może jako likwidator
gminy, ale na to zgody nie było. Jeżeli pan odczytał, albo chciał odczytać naszą
uchwałę na zasadzie takiej, że chcemy się przyłączyć, to nie, my chcieliśmy tylko
wykazać absurdalność tej sytuacji, że tak jak wy sięgacie po nasze tereny, my możemy
w każdej chwili sięgnąć też po wasze. Nie chodziło o to. I tu chciałbym szacunek dla
państwa, wielki szacunek z mojej strony, jestem dumny, że miałem tą dzisiaj możliwość
i zaszczyt być wśród państwa. I takie zrozumienie, liczyłem na to, bardzo liczyłem na
zrozumienie z państwa strony. Powiem wam szczerze, dwudziestu paru sołtysów, którzy
się do mnie zgłosili, mówią, dzisiaj przyjedziemy tu ciągnikami, obstawimy ratusz. Ja
mówię, nie, ja urodziłem się, stoję tu wśród państwa w podwójnej roli, bo z jednej
strony jestem urodzonym tu kaliszaninem, 200 m stąd na ul. Kanonickiej się urodziłem,
35 lat z wyboru jestem wójtem gminy, zastępcą wójta, jest to zaszczyt dla mnie. Gmina,
który ma swój folklor, ma swoją historię, ma swój, całą, życie tam ludzie spędzają, nie
może być zlikwidowana jedną decyzją. I dziękuję wam za to, że taką decyzję
podjęliście, osobiście tu panu Grochowskiemu i panu przewodniczącemu rady,
przepraszam, PO, wszystkim państwu, naprawdę jest to dla nas bardzo ważne. I tak
jeszcze osobiście, ja wiem, panie prezydencie, ja szanuję pana, wspaniale pan tworzy
Aglomerację Kalisko-Ostrowską, stało się coś, co było kiedyś nieobliczalne, że
potrafiliśmy zasypać takie antagonizmy między Kaliszem a Ostrowem, które od 100 lat
pokutowały. Dzisiaj młode pokolenie nie wie, co to znaczy antagonizm kaliskoostrowski, dzięki aglomeracji, dzięki panu również. Byłem na tych spotkaniach i widzę,
jak pan pracuje i skupmy się na tej aglomeracji. Praca od podstaw, praca tytaniczna
to była zawsze domeną Wielkopolski i niech ona tak zostanie, nie zabierajmy sobie
wzajemnych terenów, nie animozje nas wiążą. Przysłowia są mądrością narodu, jeżeli
się mówi, że praca buduje, niezgoda rujnuje, to to hasło będzie chyba moim takim
najważniejszym zakończeniem. Przepraszam, jeżeli to było zbyt emocjonalne, dziękuję
państwu bardzo, dziękuję, panie przewodniczący.
W dalszej części sesji przewodniczący poprosił radnych o rozszerzenie porządku
obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie V rzymskim, projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20172019” – 24 osoby były za (25 radnych obecnych, radny Dariusz Witoń wyłączył się
z głosowania).
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Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Kalisza – 25 osób było za (25 radnych obecnych).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Kalisza na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki – 25 osób było
za (25 radnych obecnych).
Wobec braku innych propozycji bądź uwag do porządku obrad, przewodniczący
stwierdził zdjęcie z porządku obrad w punkcie V rzymskim punktu 1 arabskiego oraz
przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie V rzymskim
dodatkowych punktów. Poprosił też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych,
w punkcie V rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 14 arabskim, punktów od 15 do
17.
III. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Wobec braku uwag do protokołu z XLVIII 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.
Przewodniczący poprosił prezydenta o przekazanie sprawozdania z wykonania uchwał
rady, podjętych na XLVIII sesji, oraz działań i przedsięwzięć w okresie
międzysesyjnym, dodając, iż wersję elektroniczną sprawozdania radni otrzymali
w dniu wczorajszym.
Grzegorz Sapiński – więc tak, jak postanowiliście państwo w statucie, już dzień
wcześniej będziecie otrzymywali ten tekst, więc chyba zrezygnujemy z tego rytuału
przekazywania wersji papierowej. Oczywiście mam nadzieję, że państwo się zapoznali
i jeśli będą pytania, ja z góry dzisiaj wyjątkowo mówię, że o 10-tej muszę wyjechać do
Żywca na obrady Związku Miast Polskich, gdzie będę reprezentował miasto, ale
oczywiście wszelkie zapytania znajdą odpowiedź na piśmie, jeśli będzie taka potrzeba.
Natomiast to, co mówiłem o tych wszystkich wydarzeniach na radzie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej, nie będę już tego przypominał, bo tak, jak państwu od początku
mówiłem, nie jest kwestią żadna forma, ani nic innego, tylko kwestią jest to, że jedni
mają inne spojrzenie na rozwój Kalisza, a inni inne, ale wydaje mi się, że dzisiaj
będzie bardzo dużo uchwał podejmowanych, bardzo ważnych i czy to będą inicjujące
plany zagospodarowania przestrzennego uchwały, czy wreszcie Kaliska Karta
Mieszkańca, która również wydaje się być takim krokiem, gdzie pokazujemy, że warto
mieszkać w Kaliszu, że warto zastanowić się, jak ktoś się urodzi 200 m od ratusza,
żeby się wyprowadzać do gminy, bo to nie buduje na pewno miasta i że warto dbać
o to, żeby plany zagospodarowania przestrzennego były na tyle stymulujące
gospodarkę, żeby te mieszkania, bloki powstawały w mieście, a nie w gminach
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ościennych. Szkoda, że to przez wiele lat nie było robione i dzisiaj jesteśmy w takiej
sytuacji, w jakiej jesteśmy, ale na szczęście macie państwo możliwość dzisiaj to
nadrabiać, także chylę czoła, mam nadzieję, że te wszystkie uchwały będą przyjęte
pozytywnie, za co z góry dziękuję. Kłaniam się.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (str. 5-6).
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Stefana Kłobuckiego, sekretarza Miasta
Kalisza o zabranie głosu w tej sprawie.
Stefan Kłobucki, sekretarz Miasta Kalisza – do autopoprawki, którą państwo
otrzymaliście już wcześniej, która była sygnalizowana na posiedzeniach komisji,
wprowadzono drobną zmianę, polegającą na tym, że korekta uchwały podjętej na
poprzedniej sesji wymagała zmiany z uwagi na propozycję tej uchwały, która została
zdjęta na dzisiejszej sesji. W związku z tym pan prezydent wycofuje się z tej
autopoprawki, czyli jakby pozostawia te sołectwa, które były m.in. wpisane w uchwałę
w poprzedniej sesji. To jest taka autopoprawka do autopoprawki, ale cała
autopoprawka, która jest do przedstawionej państwa uchwały, zmiana tej uchwały,
która będzie podejmowana, wynika z dwóch powodów, a mianowicie wojewoda
poinformował prezydenta, że rozpoczął działania w trybie nadzorczym, ponieważ
zdaniem doradców wojewody uchwała, która była podejmowana na poprzedniej sesji,
nie jest prawem miejscowym i w związku z tym nie wymagała opublikowania, czyli to
jest część zmiany, która dotyczy poprzedniej uchwały, przyjętej na poprzedniej sesji.
Kolejną zmianę, którą pan prezydent proponuje, to jest żeby wpisać dodatkowe pytanie
w ankiecie, która będzie przedstawiana w czasie konsultacji, a mianowicie głosy
wstrzymujących. Wydawałoby się, że to jest niekonieczne, ale analizując treść wniosku,
który powinien trafić później do wojewody, po przeprowadzeniu konsultacji, dane takie
jak osoby wstrzymujące również powinny być uwzględnione. Czyli te dwie istotne
rzeczy plus wyłączenie się z tej części dotyczącej sołectw Żelazkowa, ponieważ
w uchwale, którą państwo podejmowaliście miesiąc temu m.in. było kilka sołectw
dotyczących Gminy Żelazków. Gdyby była podjęta dzisiaj uchwała o połączeniu
Żelazkowa to byłoby to bezprzedmiotowe, ponieważ taka uchwała nie była podjęta,
czyli wracamy do tej wersji uchwały, która była podjęta na poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapoznał obecnych z treścią autopoprawki, która stanowi załącznik
do niniejszego projektu uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, radni najpierw jednomyślnie pozytywnie przegłosowali
autopoprawkę do projektu uchwały – 25 osób było za (25 radnych obecnych).
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Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz
z autopoprawką – 25 osób było za (25 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
Ad. 2. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek
pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza (str. 7-9).
Uchwałą z 25 lutego 1999 r. utworzono na terenie Kalisza 26 jednostek
pomocniczych, w tym 23 osiedla i 3 sołectwa; ich liczba oraz nazwy nie ulegają
zmianie.
Zmiany ujęte w załączniku do niniejszej uchwały dotyczą powstawania nowych ulic
oraz przyporządkowania nieruchomościom kolejnych numerów porządkowych, co
uwzględniono w poszczególnych jednostkach pomocniczych. Zostały one
poprzedzone szczegółową analizą bazy danych „Ewidencji miejscowości, ulic
i adresów Miasta Kalisza” prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu
Miasta Kalisza.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic poszczególnych jednostek
pomocniczych miasta.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Jacek Konopka i Adam Koszada) – przewodniczący stwierdził przyjęcie
uchwały.
Ad. 3. ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz
zasad i trybu nadawania i noszenia (str. 10-18).
Ustawa o samorządzie gminnym odrodziła polski samorząd dając mu równocześnie
wiele kompetencji, w tym także stanowienie własnych symboli z herbem na
pierwszym miejscu. Niestety wśród tych kompetencji nie pojawiły się takie, które
pozwoliłby na stanowienie wyróżnień (odznak), posiadających honorowy charakter,
które można by nadawać osobom i instytucjom niezależnie od ich miejsca
zamieszkania.
Możliwość stanowienia wyróżnień przez samorządy pojawiła się wraz
z nowelizacją ustawy o odznakach i mundurach. Dała ona możliwość stanowienia
odznak honorowych za zasługi na rzecz określonej jednostki samorządu
terytorialnego.
Odznaka Honorowa Miasta Kalisza stanowić będzie wyróżnienie przyznawane
zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, które w sposób szczególny przyczyniać
się będą do rozwoju Miasta Kalisza na polu działalności kulturalnej, oświatowej,
społecznej, zdrowotnej, sportowej, politycznej, naukowej, technicznej, gospodarczej
i promocyjnej miasta, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji, na podstawie pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej również
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pozytywnie zaopiniował projekt Odznaki Honorowej Miasta Kalisza. Ponadto
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraził zgodę na przedstawiony wzór oraz
sposób noszenia odznaki.
Projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 18 osób było za, 5 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Jacek Konopka i Adam Koszada) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 4. ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (str. 19-25).
Nagroda Miasta Kalisza jest szczególnym finansowym wyróżnieniem, a jej wręczenie
jest wyjątkowo uroczystą formą uczczenia Święta Miasta Kalisza i osób ofiarnie
służących miastu, które swą pracą przyczyniły się do wielopłaszczyznowego
ożywienia kulturalnego, społecznego i gospodarczego miasta Kalisza. Celem
przyznania nagrody jest wsparcie dalszego rozwoju działalności uhonorowanego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
które wypracowały wniosek dotyczący przedmiotowego projektu uchwały.
Andrzej Plichta poprosił Magdalenę Spychalską, przewodniczącą Komisji Prawa,
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
o odczytanie treści wniosku.
Magdalena Spychalska, przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego odczytała wniosek, stanowiący załącznik do niniejszego
protokołu.
Wobec braku wątpliwości, radni najpierw jednomyślnie pozytywnie przegłosowali
wniosek do projektu uchwały – 25 osób było za (25 radnych obecnych).
Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz
z wnioskiem – 25 osób było za (25 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały wraz z wnioskiem.
Ad. 5. przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca” (str. 26-30).
Uchwałą z grudnia 2016 r. ustalono kierunki działania dla Prezydenta Miasta Kalisza
w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kaliskiej Karty Mieszkańca.
Na podstawie ww. uchwały 31 stycznia 2017 r. został powołany Zespół Roboczy
odpowiedzialny za realizację i koordynowanie prac związanych z opracowaniem
założeń i podjęciem działań mających na celu wdrożenie Karty, który w dniu 1 lutego
2018 r. pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały.
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Wprowadzenie Programu „Kaliska Karta Mieszkańca” ma na celu poprawę warunków
życia mieszkańców Miasta Kalisza, a także umocnienie poczucia tożsamości lokalnej.
Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom Kalisza ulg w zakupie biletów
komunikacji miejskiej, ułatwienie dostępu do oferty imprez i przedsięwzięć
o charakterze kulturalnym, sportowym oraz rekreacyjnym organizowanych przez
instytucje miasta Kalisza.
Program ma charakter otwarty, co oznacza możliwość jego rozbudowy, w tym poprzez
rozszerzanie zakresu ulg i preferencji oferowanych przez partnerów programu.
Dodatkowo „Kaliska Karta Mieszkańca” może stanowić jeden z elementów
skłaniających osoby spoza miasta do osiedlania się na terenie miasta i płacenia
w Kaliszu podatków.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza.
Głos zabrał Andrzej Plichta – chciałbym powiedzieć, że dla mnie w tym momencie
jakby historia zatoczyła koło, ona toczyła się ponad 10 lat. Ponad 10 lat temu stałem
tutaj i prosiłem o Kartę Wielkiej Rodziny 3+. Nigdy, mimo wielu konferencji, wielu
pomysłów, wielu projektów, przedstawianych opinii z innych miast, właściwie rada
miejska sama nigdy takiej propozycji nie przyjęła, dopiero tak naprawdę decyzje
centralne spowodowały, że taką kartę też mamy, mówię o Karcie Rodzina 3+, mamy
w Kaliszu. Dzisiaj stoimy w tym miejscu, że możemy podjąć uchwałę o Kaliskiej
Karcie Mieszkańca, ona rozszerza jakby pewien pakiet też także Karty Rodzina 3+,
Karty Seniora i w ogóle staje się pewnego rodzaju nawet nie kartą, ale medalem dla
mieszkańca Kalisza, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby w tym mieście żyć, pracować,
bawić się, odpoczywać, żeby z tym miastem się utożsamiać, żeby mieć jakiś znak, ale
jednocześnie jakąś korzyść z tego, że mieszka się właśnie tu i teraz i to jest sposób na
to, żeby miasto się rozwijało, to jest sposób na to, żeby podnosić jakość życia
mieszkańców, żeby umożliwiać korzystanie z tego wszystkiego dobra, całego dobra,
które jest w naszym mieście. Szanowni państwo, o tym mało się mówi, ale trzeba na
nasze miasto popatrzeć także z tej perspektywy, że chociaż nasze miasto nie należy do
największych, ale w naszym mieście właściwie mamy jak w soczewce, zgromadzone
właściwie wszystkie sprawy, które są potrzebne w mieście, od spraw kulturalnych
związanych z teatrem, filharmonią, po sprawy sportowe z halą, wystawowe,
rekreacyjne, wszelkie, tylko trzeba z tego korzystać, a żeby z tego korzystać muszą być
odpowiednie zachęty, instrumenty i cieszę się i dziękuję wszystkim, którzy nad tą kartą
pracowali, że dzisiaj możemy nad tą kartą głosować, bo naprawdę dla mnie to jest też
pewien znak utożsamiania się z tym miastem. Uważam, że każdy z nas powinien taką
kartę mieszkańca mieć, właśnie po to, żeby wiedzieć, gdzie jest, że jest w tym miejscu,
w tym mieście i dla niego pracuje, tutaj odpoczywa, tutaj się bawi, tutaj się rozwija. Ta
karta ma w tym umożliwić i to już od tych najmniejszych, po tych najstarszych. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tą kartą, bardzo dziękuję panu prezydentowi
i wierzę, że wysoka rada jednogłośnie podejmie tą uchwałę.
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Dariusz Witoń – tak naprawdę wiele emocji wśród nas wszystkich na sali, wśród
mediów wzbudził pierwszy punkt dzisiejszych obrad, a właściwie zdjęcie tego tematu
i tak naprawdę przy tym całym zamieszaniu ginie bardzo ważny dokument, który za
chwilę podejmiemy, ginie jeden z ważniejszych dokumentów dla wszystkich
mieszkańców Kalisza, którzy żyją w tym mieście, którzy płacą w tym mieście podatki.
I chciałbym, żebyśmy na niego właśnie dzisiaj zwrócili szczególną uwagę, bo jest to
pierwszy dokument, który pozwala nam również rozmawiać z tymi gminami, które
żeśmy podjęli tydzień temu, miesiąc temu uchwałę, że w Kaliszu są warunki, są lepsze
uwarunkowania prawne, że kaliszanie mogą korzystać z komunikacji na lepszych
warunkach, z innych udogodnień naszego miasta. Może takimi krokami uda nam się te
właśnie sąsiednie miejscowości, położone sołectwa, położone wokół Kalisza
zdopingować do tego, aby złożyły wniosek o połączenie się z naszym miastem, nie całe
gminy, a właśnie te drobne miejscowości, które będą mogły wykorzystać ten potencjał,
jaki daje nam Kaliska Karta Mieszkańca. Dziś jest wiele rodzin, które w wyniku swojej
ciężkiej pracy osiągnęły dochody, które pozwalały, pozwoliły im na wybudowanie się
poza granicą miasta, dziś żyją, można powiedzieć, w takim troszkę rozkroku, często
mąż jest zameldowany w mieszkaniu w Kaliszu, czy żona w domu pod Kaliszem
i odwrotnie, dziś takie rodziny mogą podjąć decyzję, gdzie chcą złożyć wspólne
oświadczenie majątkowe, gdzie chcą płacić swoje podatki. My przez tą kartę dajemy
im możliwość wyboru. Dajemy im możliwość wyboru i zachęcamy ich do tego, żeby
swoje podatki płacili w Kaliszu i korzystali ze wszystkich udogodnień, które daje ta
karta. W mieście rozwija się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, są studenci
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w tej karcie mają możliwość zameldować się
w Kaliszu w związku ze swoimi studiami i tutaj spędzając ten czas i w związku z tym
nawet jak nie płacą podatków mieć również dostęp do udogodnień, które daje nam ta
karta. Musimy o tym mówić, musimy zachęcać, musimy robić wszystko, aby kolejne
instytucje, kolejne prywatne firmy włączały się w ten program. Klub Sojuszu Lewicy
Demokratycznej chciałby podziękować wszystkim osobom, które pracowały nad
przygotowaniem tego programu. On nie był przygotowany przez tydzień, dwa, miesiąc,
czy kilka miesięcy. Prace nad nim trwały naprawdę bardzo, bardzo długo, ale dziś
mamy przedstawiony kompletny projekt, z którego wszyscy możemy być dumni.
I proszę państwa o to, żebyśmy wszyscy zagłosowali za jego przyjęciem.
W związku z powyższym jednomyślnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały –
25 osób było za (25 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie
uchwały.
O zabranie głosu poprosił Grzegorz Sapiński – wiele płomiennych słów dzisiaj
wysłuchaliśmy na temat Karty Mieszkańca. Chciałem państwu bardzo serdecznie
podziękować za przegłosowanie, wszystkim, którzy się włączyli w opracowanie,
oczywiście również chciałem podziękować, ale też chcę do państwa zaapelować, jeżeli
będziemy przydzielać środki finansowe, czyli pieniądze naszych mieszkańców dla
innych instytucji, bądź na wydarzenia, eventy, które będą biletowane, żeby również
zastrzegać, że wtedy jeżeli idą pieniądze z budżetu miasta na takie eventy, żeby
również była tam honorowana Kaliska Karta Mieszkańca w odpowiedni sposób.
Bardzo, bardzo o to państwa proszę i jeszcze raz przypominam, że to jest pierwszy
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krok, a wszelkie działania z poszerzaniem granic, z Kartą Mieszkańca, które były
wykonywane w różnych innych miastach, efekty są dopiero po wielu, wielu latach.
Jeszcze nie cieszmy się zbytnio, tylko cieszmy się, że zrobiliśmy pierwszy krok.
Ad. 6. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania,
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania i sposobu ich pobierania (str. 31-32).
Wprowadzenie Abonamentu Strefy Płatnego Parkowania do „Kaliskiej Karty
Mieszkańca” ma na celu obniżenie zryczałtowanej stawki opłaty za postój pojazdu
w obszarze objętym strefą płatnego parkowania dla mieszkańców miasta Kalisza.
Powyższe podyktowane jest wprowadzeniem Kaliskiej Karty Mieszkańca, z tytułu
której mieszkańcy mogą korzystać z ulg oferowanych w ramach programu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej; 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 – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Piotr Lisowski i Magdalena Spychalska) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 7. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej (str. 33-35).
Teren będący przedmiotem ww. uchwały, o łącznej powierzchni ok. 30,8 ha, objęty
jest „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej,
Grzybowej, Szerokiej”, posiadającym ustalenia określone na podstawie
nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Podjęcie
przedmiotowej uchwały konieczne jest zatem ze względu na dostosowanie zapisów
planu miejscowego do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Obecnie trwa także procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ, z którego granic
wyłączony jest obszar objęty „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Długiej, Grzybowej, Szerokiej”.
Uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Długiej i Szerokiej wraz z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –
Chmielnik Północ spowoduje ustalenie spójnej koncepcji urbanistycznej, dostosowanej
do obowiązujących przepisów prawa dla całego obszaru osiedla Chmielnik po
wschodniej stronie ul. Stawiszyńskiej.
Dla terenu objętego przedmiotową uchwałą w obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza ustalono kierunek
zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności, pod tereny zabudowy usługowoprzemysłowej i pod tereny zieleni urządzonej.
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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 – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska i Małgorzata Zarzycka) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 8. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Piaszczysta-Wiosenna (str. 36-38).
Teren objęty projektem uchwały, o powierzchni ok. 87 ha położony we wschodniej
części miasta Kalisza, pomiędzy ulicami: Piaszczystą, Wiosenną, Łódzką
i Nędzerzewską oraz granicą administracyjną miasta nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a tym samym nie zostały ustalone zasady jego
zabudowy i zagospodarowania.
W obszarze wyznaczonym granicami opracowania planu dominującą formą
użytkowania są tereny rolnicze. Ponadto niewielka część terenu zabudowana jest
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi dla
rolnictwa.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza
przewiduje dla tego terenu kierunki zagospodarowania pod tereny: zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowy usługowej
oraz tereny ogródków działkowych.
Inwestowanie na przedmiotowym terenie winno być realizowane w oparciu o spójną
koncepcję urbanistyczną, która jest możliwa do uzyskania poprzez opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który z jednej strony wytyczy podstawową siatkę
ulic, niezbędną do obsługi nowoprojektowanej zabudowy, natomiast z drugiej strony określi
parametry i wskaźniki nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.
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 – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Adam Koszada, Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska i Małgorzata
Zarzycka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 9. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią (str. 39-41).
Teren będący przedmiotem uchwały, o łącznej powierzchni ok. 6,12 ha, położony jest
pomiędzy ulicami: Łódzką i Piaszczystą. Od strony zachodniej sąsiaduje z terenami
użytkowanymi przez Polski Związek Działkowców i doliną rzeki Swędrni, a od strony
wschodniej z gruntami rolnymi zabudowanymi w pasie wzdłuż ul. Łódzkiej
12

budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla
rolnictwa.
Przedmiotowy teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kalisza ustalono kierunek zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną i usługową o niskiej intensywności.
Inwestowanie na omawianym terenie również winno być realizowane w oparciu
o spójną koncepcję urbanistyczną, dlatego konieczne jest podjęcie przedmiotowej
uchwały.
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 – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Adam Koszada, Piotr Lisowski, Kamila Majewska, Magdalena
Spychalska i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 10. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – Poligonowa (str. 42-44).
Teren objęty projektem uchwały, o powierzchni ok. 81 ha, położony przy północnozachodniej granicy miasta w rejonie ulic: Poligonowej i Poznańskiej, nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym nie zostały
ustalone zasady jego zabudowy i zagospodarowania.
W obszarze wyznaczonym granicami opracowania planu dominującą formą
użytkowania są tereny rolnicze. Ponadto na sąsiednich obszarach przy granicy miasta
Kalisza rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza
przewiduje dla tego terenu kierunek zagospodarowania pod tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o niskiej intensywności oraz tereny zabudowy usługowej.
Opracowanie planu miejscowego pozwoli na prawidłowe zagospodarowanie
przedmiotowego terenu, poprzez ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w nawiązaniu do sąsiedniej
zabudowy.
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 – 21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Piotr Lisowski, Kamila Majewska, Magdalena Spychalska i Małgorzata
Zarzycka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
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Ad. 11. udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu (str. 45-46).
Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w roku 2018 bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
W Wielkopolsce funkcjonuje tylko jedna baza – na poznańskiej Ławicy. W związku
z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia luki w dostępie do
świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych
wykonywanych przez Śmigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego, realizowane
jest zadanie w zakresie budowy nowej bazy z lokalizacją w Michałkowie, która swym
promieniem operacyjnym obejmie obszar Miasta Kalisza.
W budżecie Miasta Kalisza na 2018 rok zabezpieczono na pomoc finansową dla
Województwa Wielkopolskiego, na powyższy cel, kwotę 108.542 zł.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; 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 – Piotr Lisowski, Kamila Majewska, Magdalena Spychalska i Małgorzata
Zarzycka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 12. udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
(str. 47-49).
Opieka nad dziedzictwem kulturowym Kalisza jest zadaniem własnym samorządu.
W 2014 roku rada 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 Kalisza.
W budżecie Kalisza na 2018 r. na dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wydzielona
została łączna kwota 600 tys. zł.
Do Prezydenta Miasta Kalisza złożono 9 prawidłowych pod względem formalnym
wniosków o udzielenie dotacji w przedmiotowym zakresie. Wsparcie finansowe
otrzymane z budżetu Kalisza umożliwi właścicielom lub zarządcom obiektów
zabytkowych wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych, mających na celu zachowanie ich zabytkowej wartości.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu; Komisja Rewitalizacji; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska i Małgorzata Zarzycka) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 13. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (str. 50-63).
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2018 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką, skarbnika Miasta Kalisza o zabranie głosu
w tej sprawie.
Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza – proponujemy na tę sesję autopoprawkę do
uchwały, która była już omówiona. Są niewielkie zmiany do tej uchwały, ale bardzo
istotne ze względu na to, że rozstrzygane były przetargi i wobec powyższego pewne
kwoty należy uzupełnić. I tak z „Adaptacji, przebudowy i rozbudowy budynku przy
ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne” zmniejszamy kwotę z tego zadania
15 tys. zł, a przeznaczamy te pieniądze na wymianę stolarki okiennej w budynku przy
ul. Częstochowskiej 140a tę kwotę 15 tys. zł, jest to na, przeznaczane, tak jak
powiedziałam na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w tym
budynku. To jest jedna zmiana i druga zmiana, z wykonania zadania pn. „Wykonanie
boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole
Szkół Nr 11 w Kaliszu” zmniejszamy kwotę 1.500 zł, natomiast przeznaczamy te
pieniądze na „Siłownię zewnętrzną na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy
ul. Długosza 14”, jest to Osiedle Piskorzewie, a zapisane to było w Budżecie
Obywatelskim. To 1.500 zł uzupełnia na tym zadaniu kwotę i m.in. te pieniądze będą
przeznaczone na nadzór inwestorski w celu realizacji zadania. To są zmiany do
uchwały w sprawie budżetu na rok 2018.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Rewitalizacji oraz Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej, natomiast całościowo projekt uchwały
pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, radni najpierw przegłosowali autopoprawkę do projektu
uchwały – 11 osób było za, 10 wstrzymało się od głosu (21 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Paweł Gołębiak, Piotr Lisowski, Magdalena
Spychalska i Małgorzata Zarzycka).
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Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką – 12 osób
było za, 9 wstrzymało się od głosu (21 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Paweł Gołębiak, Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska i Małgorzata
Zarzycka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
Ad. 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20182033 (str. 64-85).
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 wniosków naczelników wydziałów oraz Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką, skarbnika Miasta Kalisza o zabranie głosu
w tej sprawie.
Irena Sawicka – Wieloletnia Prognoza Finansowa, lata 2018-2033. Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zgłosił do nas, że będzie
ogłaszał przetarg na 2 lata. Będą to zadania – „Utrzymanie czystości na terenie
miasta” i drugie zadanie „Utrzymanie zieleni na terenie miasta”, wobec powyższego,
ponieważ to będzie, ten przetarg na 2 lata, na 2018 r. i 2019, wobec powyższego na te
zadania wpisujemy te programy z rozbiciem na kolejne lata. Jeżeli chodzi
o „Utrzymanie czystości na terenie miasta” to limit w roku 2018 jest 280 tys. zł,
natomiast w 2019 r. 140 tys. zł, „Utrzymanie zieleni na terenie miasta” łączne nakłady
to są 3,8 mln zł i też w 2 latach będzie to realizowane, w roku 2018 1.330 tys. zł,
w roku 2019 2.470 tys. zł. Ja tylko przypomnę, że tutaj ta zmiana dotycząca roku 2018
nie wprowadzana jest do budżetu, bo pieniądze są zabezpieczone, tylko ponieważ
będzie to realizowane w ciągu 2 lat, wobec powyższego musi wejść to zadanie, te
zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kolejna rzecz to to, co było
w autopoprawce do zmian w budżecie, „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku
przy ul. Noskowskiej”, zdejmujemy tam w roku 2018 15 tys. zł jako limit. Kolejna rzecz
też, „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu
zabaw przy Zespole Szkół Nr 11”, zmniejszamy łączne nakłady w roku 2018 o kwotę
1.500 zł. I następna rzecz też wynikająca z autopoprawki, 1.500 zł przeznaczamy na tą
siłownię zewnętrzną na świeżym powietrzu. Kolejna rzecz, która jest proponowana
przez Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji to w przedsięwzięciu
„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii
na terenie miasta” zmniejsza się łączne nakłady w roku 2019, kwota 400 tys. zł, a to
jest związane z planowaną realizacją mniejszego zakresu oraz niższą wartością
kosztorysową, wobec powyższego możliwe jest dokonanie takiej korekty. Następna
rzecz, z „Połączenia dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej”
zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2020, zmniejsza się o kwotę 2 mln zł. Ja
chciałam powiedzieć, że kolejne tematy, wprowadzamy nowe przedsięwzięcia,
a związane to jest z programem „Kalisz – kurs na rewitalizację”. Do 15 marca
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jesteśmy zobowiązani, bo chcemy złożyć wnioski do tego projektu „Kalisz – kurs na
rewitalizację” i trzy nowe przedsięwzięcia są wprowadzane. Tylko powiem to, że
całość tych kosztów, wartość szacunkowa tych trzech ostatnich, o których będę
mówiła, projektów to jest ok 15 mln zł, natomiast wartość kwalifikowana, czyli
wartość netto to jest ok 12 mln zł. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, wobec powyższego
mamy możliwość dofinansowania w wysokości 85% tego projektu, tzn. ok. 10 mln zł
byśmy mieli dofinansowania, a wkład własny 5 mln zł. I tutaj te przedsięwzięcia są
rozpisane i dotyczą właśnie wkładu własnego. Co to będzie? To będzie, jeżeli chodzi
o ten projekt „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora
Kultury, Domu Sąsiedzkiego”, modernizacja, jako cel to jest modernizacja obiektów,
łączne nakłady 1,5 mln zł, w roku 2019 500 tys. zł, w roku 2020 1 mln zł. I te kwoty,
o których teraz będę mówiła w latach 2019 i 2020 to są na wkład własny, łącznie jest
to 5 mln zł. Następne przedsięwzięcie to jest „Przebudowa ulic w centrum miasta –
ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska”, łączne nakłady są 1,5 mln zł, rok
2019 500 tys. zł, 2020 – 1 mln zł. I kolejne przedsięwzięcie, „Rewaloryzacja plant
miejskich” w ramach tego projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”, też lata realizacji
to 2019-2020, łączne nakłady 2 mln zł, w 2019 r. 600 tys. zł, w 2020 r. 1,4 mln zł.
Jeżeli państwo zatwierdzicie tę autopoprawkę to wniosek będzie o aplikowanie
środków, będzie do 15 marca złożony do odpowiedniego organu.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej;
Komisja Rewitalizacji oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, natomiast
całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, radni najpierw pozytywnie przegłosowali autopoprawkę do
projektu uchwały – 13 osób było za, 9 wstrzymało się od głosu (22 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Paweł Gołębiak, Magdalena Spychalska i Małgorzata
Zarzycka).
Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką – 14 osób
było za, 9 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Paweł Gołębiak i Magdalena Spychalska) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
Ad. 15. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20172019”.
Uchwałą z 2016 r. przyjęto wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019.
Wprowadzone zmiany ustawowe dotyczące ustawy Prawo wodne oraz zmiany
w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
w związku z obowiązkiem przygotowania nowej taryfy nakładają konieczność
rozszerzenia istniejącego planu o lata 2020-2021.
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Działalność inwestycyjna PWiK Sp. z o.o. powiązana jest bardzo szczegółowo
z działaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Miasto Kalisz i podmiotami od
niego zależnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Wynika to w dużej mierze z tego, iż bardzo
duża część należących i eksploatowanych przez spółkę sieci umiejscowiona jest
w pasach drogowych lub też przechodzi przez tereny należące do miasta.
Prawie każda zmiana w zakresie zagospodarowania przestrzennego, czy w planach
inwestycyjnych miasta Kalisza powoduje konieczność dokonania korekt
w zamierzeniach inwestycyjnych i harmonogramach realizacji prac realizowanych
przez spółkę. Taka sytuacja ma miejsce również w przypadku obecnego planu.
Projekt uchwały 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 – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Paweł Gołębiak, Magdalena Spychalska i Małgorzata Zarzycka).
Ze względu na omyłkę radnego Dariusza Witonia, który nie wyłączył się z głosowania,
jednomyślnie pozytywnie przegłosowano wniosek dotyczący reasumpcji głosowania –
21 osób było za (21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Paweł
Gołębiak, Tomasz Grochowski, Tadeusz Skarżyński i Magdalena Spychalska).
Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały – 20 osób było za
(21 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Paweł Gołębiak, Tomasz
Grochowski, Tadeusz Skarżyński i Magdalena Spychalska, radny Dariusz Witoń
wyłączył się z głosowania) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 16. przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, miasto przystąpiło do zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Kalisza, który został przyjęty w lipcu 2017 r. Głównym
powodem procedowania zmiany dokumentu jest dostosowanie jego zapisów do
warunków regulaminów konkursów ogłoszonych pod koniec listopada 2017 r. przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 9.2
Rewitalizacja obszarów problemowych.
Zmiany dotyczą głównie listy planowanych podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. W związku z tym została przeprowadzona pełna procedura
wynikająca z ustawy o rewitalizacji: przeprowadzono nowy nabór przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, następnie projekt zmiany GPR został poddany konsultacjom
społecznym oraz zaopiniowany przez właściwe organy i jednostki.
Uchwalenie zmiany jest niezbędne dla skutecznego ubiegania się zarówno przez
miasto, jak i interesariuszy zewnętrznych o środki na rewitalizację w ramach
konkursów. Termin naboru wniosków upływa 15 marca br.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
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Przewodniczący poprosił Izabelę Grześkiewicz, kierownika Biura Rewitalizacji
o zabranie głosu w tej sprawie.
Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji – proponowana przez nas
autopoprawka ma charakter techniczny i polega ona na zmianie po pierwsze tytułu
uchwały. Proponowany przez nas tytuł brzmi: „w sprawie zmiany Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza przyjętego uchwałą Nr XLI/512/2017 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji”. Zmiana dotyczy również § 1, którzy powinien brzmieć: „Przyjmuje się
zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza opracowanego dla obszaru
rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta
Kalisza, polegającą na zastąpieniu w całości dotychczasowej treści załącznika do
uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza treścią zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały”. Ponadto wykreśla się § 2 i oczywiście dotychczasowe § 3 i § 4 zostaje
zmieniona numeracja tych paragrafów.
Projekt uchwały szeroko omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne:
Komisja Rewitalizacji; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej;
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, najpierw pozytywnie przegłosowano autopoprawkę do
projektu uchwały – 18 osób było za, 4 wstrzymały się od głosu (22 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Paweł Gołębiak, Tomasz Grochowski i Magdalena
Spychalska).
Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką – 18 osób
było za, 4 wstrzymały się od głosu (22 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Paweł Gołębiak, Tomasz Grochowski i Magdalena Spychalska) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
Ad. 17. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2019 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 2019 rok środków stanowiących fundusz
sołecki.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 21 osób było za, 1 wstrzymała się od głosu (22 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Paweł Gołębiak, Tomasz Grochowski i Magdalena
Spychalska) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
VI. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały:
- obwieszczenie Rady Miasta Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r.
obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie
rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
Organem właściwym do wydania aktu normatywnego jest Rada Miasta Kalisza, a więc
tylko ona ma obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego stanowionego przez samorząd
aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała Nr XXXI/397/2016 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi.
Wobec braku wątpliwości dotyczących obwieszczenia, jednomyślnie pozytywnie je
przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Paweł Gołębiak, Tomasz Grochowski i Magdalena Spychalska) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie obwieszczenia.
VII. Przyjęcie planów pracy merytorycznych komisji Rady Miasta Kalisza na 2018
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,
- Komisji Rewitalizacji,
Rady Miasta Kalisza na 2018 rok radni otrzymali w materiałach sesyjnych, natomiast
w dniu wczorajszym otrzymali ostateczną wersję planu pracy Komisji Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, przewodniczący stwierdził przyjęcie planów pracy.
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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.
IX. Interpelacje.
O zabranie głosu poprosił radny Tadeusz Skarżyński – w ostatnich dniach Kalisz i za
pośrednictwem mediów cały kraj, obiegła wiadomość o sensacyjnym odkryciu
w kaliskim kościele św. Stanisława BM. Na ścianie franciszkańskiej świątyni, w trakcie
prac konserwatorsko-remontowych odkryto średniowieczny fresk, którego imponujący
rozmiar, może uczynić z niego największy tego typu obiekt w Polsce. Zachowane dzieło
z przełomu XIII i XIV wieku, przy odpowiedniej pracy będzie z pewnością jedną
z największych atrakcji turystycznych naszego miasta, a przede wszystkim skarbem
narodowej kultury, podkreślającym bogate dzieje grodu nad Prosną i być może
otwierającym horyzonty umysłowe ponad modernistyczną zabudowę starówki. Los po
raz kolejny uśmiecha się do Kalisza, dając mu po raz kolejny możliwość zaistnienia na
turystycznej mapie kraju, promowania go nie tylko jako miasta najstarszego, ale
również o bogatej i różnorodnej kulturze. Nie zmarnujmy tego. W związku z tym
zwracam się do pana Prezydenta z pytaniem, czy istnieje możliwość znacznego
wsparcia finansowego renowacji ww. fresku ze środków finansowych miasta Kalisza?
Jednocześnie pragnę zauważyć, że mam świadomość dotychczasowego wsparcia ze
strony naszego miasta i innych instytucji dla kaliskich franciszkanów, jednak na uwagę
zasługuje unikalność odkrycia i zapewne wysokie koszty jego konserwacji. To jest
pierwsza.
Druga interpelacja – panie prezydencie, od kilku lat jak mantrę powtarzamy
deklarację o konieczności modernizacji płyty Głównego Rynku. W tegorocznym
budżecie zagwarantowaliśmy na ten cel ponad 9 mln zł. Zostały przeprowadzone
badania archeologiczne, powstał projekt i pomimo wcześniejszych informacji na
posiedzeniach Komisji Rewitalizacji, nadal nie ogłoszono przetargu. Do tego zadania
przygotowywaliśmy się jako miasto przynajmniej od 3 lat, w związku z tym zadaję
następujące pytania:
- Z czego wynika tak powolne tempo przygotowanej inwestycji?
- Jaki jest harmonogram działań związanych z modernizacją płyty Głównego Rynku?
- Czy istnieją jakieś obiektywne trudności związane z projektem i ewentualnie czym są
spowodowane?
- Czy w planowanych działaniach uwzględniono sezon letni, w którym Główny Rynek
jest wykorzystywany na potrzeby gastronomii i wydarzeń artystycznych?
Interpelacja trzecia – w ubiegłym roku wnioskowałem o możliwość zaprojektowania
i wybudowania sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych przy
ul. Częstochowskiej. Z moich informacji wynika, że powstał plan atrakcyjnego
architektonicznie i przede wszystkim funkcjonalnego obiektu. Jak doskonale wiemy
Kalisz wspiera szkolnictwo zawodowe i tym się chwali. Miasto, które ma spore
tradycje przemysłu lotniczego i maszynowego powinno dbać o szkołę, która kształci
specjalistów w tych dziedzinach przemysłu. Jednak sporym ograniczeniem
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w działalności szkoły jest właśnie brak odpowiedniej sali gimnastycznej. Problem ten
podnoszony był m.in. na Komisji Edukacji Rady Miejskiej Kalisza. W związku z tym
zwracam się z pytaniami:
- Czy istnieje możliwość wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej budowy
ww. sali, z możliwością podziału inwestycji na etapy?
- I drugie, czy Miasto Kalisz sprawdziło, sprawdzało potencjalne źródła
dofinansowania takiej inwestycji ze środków zewnętrznych?
I już od razu mówię, ostatnia – panie prezydencie, problemy mieszkaniowe kaliszan są
tą sferą życia, która częstokroć jest wymieniana jako szczególnie ważna i istotna dla
władz miejskich. Co oczywiście jest całkowicie słuszne. Dotychczasowe działania,
budowa i adaptacja lokali, remonty budynków w zasobach miejskich czy zmiany
planów zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających rozwój budownictwa
cieszą. Wystarczy jednak przejść się głównymi ulicami miasta, zwłaszcza
w śródmieściu, żeby zauważyć bardzo dużą ilość pustostanów, w tym całych kamienic.
W mieście, gdzie spora grupa ludzi oczekuje na możliwość zamieszkania w odrębnym
lokalu, jest to co najmniej dziwne. Zdaję sobie sprawę, że w znamienitej większości
budynki te stanowią własność osób prywatnych. W związku z tym prosiłbym
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
- W jaki sposób osoby prawne i fizyczne, po roku 1990 weszły w posiadanie budynków
mieszkalnych, będących wcześniej w zarządzie miasta i podległych mu podmiotów?
Prosiłbym o tabelaryczne zestawienie obejmujące adres nieruchomości, datę
przekazania, jego podstawę i informację czy nieruchomość została przekazana
właścicielowi (właścicielom), jego spadkobiercy, bądź spadkobiercom, czy też innym
osobom fizycznym lub prawnym.
- Drugie pytanie, czy miasto Kalisz dysponuje jakimikolwiek narzędziami prawnymi,
promocyjnymi lub innymi, które mogłyby zachęcić właścicieli budynków mieszkalnych
do ich rewitalizacji?
- I wreszcie trzecie, czy urzędnicy i służby podległe panu prezydentowi na bieżąco
monitorują stan czystości terenu wokół budynków, częstokroć od lat niezamieszkałych,
które wpływają na estetykę naszej przestrzeni miejskiej?
Grzegorz Chwiałkowski – moje wystąpienie dosyć będzie troszkę dłuższe, ale na
pewno po odczytaniu tego wystąpienia pan Edward Prus będzie miał łatwiej podjąć
decyzję w sprawie postawienia pomnika Józefa Piłsudskiego. Rozpoczynamy jubileusz
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uchwały Sejmu w 2017 r. wynika,
że w sposób szczególny zostaną upamiętnione: Powstanie Wielkopolskie, Konfederacja
Barska, a także walka o prawa kobiet. 11 listopada 1918 r. Polska powróciła na mapę
świata, spełnił się więc sen wielu pokoleń Polaków. Droga do niepodległości
prowadziła nie tylko przez walkę na polach bitew, ale także w zmaganiach
o zachowanie ducha i majątku narodowego. Jednym z ojców niepodległości był Józef
Piłsudski, wybitny przywódca Narodu Polskiego. My kaliszanie jesteśmy dumni, że
Józef Piłsudski trzykrotnie odwiedził nasze miasto. 25 maja 1919 r. stacja kolejowa
w Kaliszu była oblężona przez mieszkańców miasta, gdyż potwierdziła się zapowiedź,
że na kaliskim dworcu odbędzie się spotkanie "trzech Józefów", Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego z Józefem Dowbor-Muśnickim i Józefem Hallerem. Było to
spotkanie robocze, którego celem było omówienie zjednoczenia polskich sił zbrojnych.
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Po tym ważnym spotkaniu Józef Piłsudski postanowił zwiedzić nasze miasto zniszczone
w sierpniu 1914 r. W wystąpieniu do mieszkańców Kalisza Józef Piłsudski apelował
o wstępowanie do tworzącego się wojska polskiego. Apel ten odbił się szerokim echem
w społeczeństwie Kalisza. Ja chciałem przytoczyć przykład patriotycznych postaw
w środowisku sportowców, a szczególnie w Kaliskim Towarzystwie Wioślarskim. Ten
klub wioślarski istnieje od 1894 r., jego założycielem i pierwszym prezesem był Józef
Radwan, urodzony w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. W grudniu 1884 r. Józef Radwan przybył do Kalisza, gdzie rozpoczął
pracę jako sędzia śledczy, a następnie dał się poznać jako dziennikarz, drukarz
i prawnik. Już w roku 1893 redagował Gazetę Kaliską, którą wydawał własnym
nakładem po otworzeniu drukarni w roku 1899. Józef Radwan wspierał również
działalność księdza Wacława Blizińskiego, pisał recenzje teatralne. Józef Radwan był
w Kaliszu przywódcą Narodowej Demokracji, w roku 1905 prowadził działalność
polityczną. Podczas I Wojny Światowej wyjechał do Warszawy, gdzie został
mianowany radcą Prokuratorii Królestwa Polskiego. W czerwcu 1918 r. Józef Radwan
powrócił do Kalisza, wydał Memoriał w sprawie odszkodowań niemieckich dla
Kalisza. Historia, która połączyła Józefa Radwana z Józefem Piłsudskim zapisana
została w grudniu 1918 r., kiedy wstąpił on do 29 Pułku Piechoty Ziemi Kaliskiej
i prowadził nabór do wojska. Był także radnym miejskim, w jednym z referatów
domagał się przywrócenia miastu województwa kaliskiego. W roku 1918 Józef
Radwan przyczynił się do wzrostu popularności wioślarstwa w Polsce, doprowadzając
do zjednoczenia towarzystw i powstania Związku Polskich Towarzystw Wioślarskich,
którego został pierwszym prezesem. W tym czasie Józef Radwan kilkakrotnie spotykał
się w Warszawie z Józefem Piłsudskim, co mogło mieć wpływ na późniejsze
wystąpienie Związku Towarzystw Wioślarskich w roku 1920 z apelem o ochotnicze
wstępowanie do armii polskiej. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie zgromadziło
kompanię ochotników liczącą 147 osób, na czele której stanął prezes KTW Józef
Radwan. Należy zaznaczyć, że oprócz kompanii wioślarzy na apel obrony ojczyzny
powstała grupa ochotników harcerzy w Kaliszu. Udział kompanii wioślarzy KTW
w wojnie bolszewickiej w 1920 r. został zapamiętany przez Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Podczas drugiej wizyty w Kaliszu 15 maja 1921 r. Marszałek brał udział
w uroczystościach wręczenia sztandaru 29 Pułkowi Strzelców Kaniowskich
ufundowanego przez społeczeństwo Kalisza i Warszawy. Józef Piłsudski dziękując za
udział w wojnie bolszewickiej, w Kaliszu nadał szereg odznaczeń oficerom
i żołnierzom. Po uroczystościach w ratuszu kaliskim Józef Piłsudski udał się do
siedziby Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego i tam osobiście podziękował
wioślarzom za udział w walkach. Był on zafascynowany także wynikami sportowymi
tych samych wioślarzy, którzy powrócili z wojny i zaczęli walczyć o trofea wioślarskie
w Warszawie, Bydgoszczy, Włocławku i Krakowie. Naczelnik Państwa podziwiał także
przyrodę naszego parku, zasiadał w czasie spaceru na ławkach w rejonie siedziby
klubu KTW i teatru. Trzeba pamiętać, że był oblegany przez tłumy kaliszan, którzy
dziękowali mu za zwycięstwo nad bolszewikami. Józef Piłsudski zwiedzał przystań
wioślarską i dał się ponieś falom Prosny na łodzi spacerowej w asyście wyróżnionych
wioślarzy: Jana Dobrowolskiego, Radajewskiego (imię nieznane) i sternika Romana
Rudzkiego. Marszałkowi asystowało szereg łodzi z wioślarzami i harcerzami. Historię
pobytu Naczelnika Państwa w kaliskim klubie wioślarskim przekazywał wioślarzom,
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do których ja się zaliczam, w latach 60-tych (jestem nadal członkiem KTW), ówczesny
prezes zarządu klubu Emil Sztark, urodzony 17 marca 1895 r. w Stawiszynie.
Studiował na Politechnice Lwowskiej, następnie został absolwentem Politechniki
Warszawskiej. W wojsku polskim był zmobilizowany od 1919 r., służył w 19 Dywizji
Piechoty, w 3 Pułku Strzelców Konnych, 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Emil Sztark
w II Wojnie Światowej zmobilizowany do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, miał
stopień porucznika, pseudonim „Mocny”, w latach 1940-1941 był Komendantem
Inspektoratu Rejonowego Kalisz w Okręgu Łódzkim ZWZ. 6 marca 1941 r. został
aresztowany i osadzony w obozie Auschwitz, a następnie przewieziony do obozu
w Gross-Rosen i do obozu Dora, gdzie został uwolniony przez wojska amerykańskie
w dniu 6 maja 1945 r. Był odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości,
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Armii Krajowej. Po wojnie wrócił do prowadzenia
swojej fabryki mydła w Kaliszu, która dekretem Bieruta w 1957 r. została mu zabrana.
Emil Sztark był honorowym prezesem KTW, zawsze był bliski młodzieży, wspominał na
spotkaniach z nami historię dążenia Polski do niepodległości. Zmarł nagle na
pochodzie 1 maja 1972 r. Szanowni państwo, nie można zapomnieć o bracie Emila
Sztarka – Edwardzie, urodzonym 10 lipca 1898 r. w Stawiszynie, absolwencie Wyższej
Szkoły Handlowej w Warszawie, który w I Wojnie Światowej walczył w Legionach
Polskich, a po odzyskaniu niepodległości wraz z wioślarzami kaliskimi brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu porucznika. Edward Sztark był wybitnym
wioślarzem w okresie międzywojennym należał do „Bursztynowej Osady”, która
zwyciężała na polskich torach regatowych. W czasie II Wojny Światowej walczył
w 29 Pułku jako dowódca kompanii CKM. Podczas wojny domowej ślad po nim
zaginął. Po odkryciu zbiorowych mogił w Lesie Katyńskim znaleziono jego zwłoki
wraz z dokumentami, metryką chrztu, listem do rodziny (zarejestrowano identyfikację
pod numerem PCK (AM)00369). Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kampanii
Wrześniowej 1939 r. Szanowni Państwo, przedstawiając te trzy życiorysy Józefa
Radwana i braci Starków z Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego chciałbym
wykazać, że byli oni związani z Józefem Piłsudskim poprzez ich udział w walkach
w wojnie polsko-bolszewickiej. Trzeci pobyt Józefa Piłsudskiego w Kaliszu miał
miejsce 6 i 7 sierpnia 1927 r. Przybył on na zjazd Związku Legionistów, jego żona
wzięła udział w odsłonięciu pomnika Legionistów w Szczypiornie, a Józef Piłsudski
w ratuszu otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Kalisza”. Odwiedził także
kaliskich wioślarzy i nieopodal siedziby klubu w Parku Miejskim brał udział
w zasadzeniu dębu szypułkowego, czym kaliszanie upamiętnili jego kolejny pobyt.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, zwracam się z wnioskiem, aby
pomnik Naczelnika Państwa powstał na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu obok
dębu, posadzonego 7 sierpnia 1927 r. Alejkami kaliskiego parku Józef Piłsudski
przechadzał się w czasie każdego pobytu, tu zasiadywał na ławkach w otoczeniu
zieleni, tu pływał na łodzi w asyście kaliskich wioślarzy. Drzewa w tym miejscu rosną
te same co wówczas, alejkami spacerują kaliszanie, pielgrzymi i turyści przybywający
do naszego miasta. Proszę też wszystkich tu obecnych na uroczystej radzie, aby
wskrzesili pamięć o Józefie Radwanie, Emilu i Edwardzie Sztark, którzy tak wiele
wnieśli do historii miasta, kraju i walczyli pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dziękuję, panie przewodniczący, że pan mi nie przerwał.
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Eskan Darwich – ja mam kilka interpelacji, natomiast odczytam tylko jedną
interpelację, żeby nie zanudzać państwa i nie zabierać czasu, więc moja interpelacja
to jest w sprawie systemu monitoringu wizyjnego miasta. Podczas posiedzeń rad
osiedlowych, mieszkańcy często pytają, kiedy będzie kompleksowy system monitoringu
wizyjnego miasta, mając na uwadze, iż pan prezydent poinformował, czy informował
kilkukrotnie mieszkańców już w 2015 r., że Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Kaliszu zlecił wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu
monitoringu wizyjnego miasta. W związku z powyższym proszę udzielić informacje:
- Na jakim etapie jest dokumentacja projektowa systemu monitoringu wizyjnego
miasta i z jakimi jednostkami samorządowymi jest konsultowana?
- Które lokalizacje zostały uwzględnione w projekcie?
- I kiedy projekt systemu monitoringu wizyjnego będzie wdrażany?
Stanisław Paraczyński – przepraszam, że na siedząco, ale chciałem powiedzieć taką
ciekawostkę, że mój ojciec był rocznik 1901, brał udział w wojnie bolszewickiej
i bardzo znał pana Piłsudskiego i taką ciekawostkę odnośnie pana Piłsudskiego, bo
służył później w Szczypiornie, że miał Piłsudski taką pamięć, że pamiętał prawie
wszystkich żołnierzy po imionach. To jest naprawdę taka ciekawostka, była pewna, że
takie coś było, bo tata mój później służył w wojnie bolszewickiej, odbywał służbę
w Szczypiornie.
Mirosław Gabrysiak – na początek chciałbym powiedzieć na temat wymiany
ogrzewania, które tutaj dofinansowuje urząd. Dofinansowanie do wymiany źródeł
ciepła z tradycyjnych na ekologiczne cieszy się ogromnym powodzeniem wśród
mieszkańców Kalisza. Wspieranie takich inwestycji jest nie tylko potrzebne, ale wręcz
konieczne, jednak część kaliszan ze względów ekonomicznych lub położeniowych nie
jest w stanie zamontować pieców gazowych lub elektrycznych, bądź podłączyć się do
miejskiego ciepła, wymieniając kotły decyduje się na nowej generacji piece na
ekogroszek. Działając w ten sposób na poprawę jakości powietrza w mieście, nie mogą
liczyć na żadne wsparcie, w każdym razie w tym momencie dlatego chciałbym, byśmy
także dla tych kaliszan spojrzeli przychylnym okiem i wprowadzili zmiany w budżecie,
umożliwiające im staranie się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, także dla tych,
którzy zrobili to w latach ubiegłych, poczynając np. od roku 2015, lub chociaż
zapewnili im możliwość zwolnienia z podatku. Osób, które zdecydują się na wymianę
pieców opalanych węglem złej jakości na dopuszczalne najnowszej generacji
opalanych ekogroszkiem będzie przybywać, choćby z faktu przyjęcia przez Urząd
Marszałkowski uchwały antysmogowej, ale też na rosnącą świadomość społeczną. Nie
możemy dyskryminować tych, którzy nie mogą podłączyć się do miejskiego ciepła,
ponieważ w miejscu ich zamieszkania nie ma sieci, lub z powodów ekonomicznych nie
są w stanie zdecydować się na piece elektryczne lub gazowe.
Druga sprawa dotyczy Kaliskich Linii Autobusowych. KLA zdecydowały się na korektę
rozkładu jazdy oraz przywrócenie, chociaż w innym zakresie, linii nr 5. Chciałbym
zaproponować jeszcze jedną zmianę – wydłużenia linii nr 3C kursującej od przystanku
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do pętli przy ul. Romańskiej. W trakcie
niedawnego remontu zatoki przy ul. Romańskiej kierowcy by zawrócić jeździli dalej
ul. Zachodnią, często do skrzyżowania z ul. Piotra Sulisławickiego. Tam też często
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czekali na godzinę odjazdu. Moja propozycja jest taka, by wydłużyć linię 3C właśnie
do zbiegu ul. Zachodniej i Piotr Sulisławickiego i tam stworzyć pętlę. Argumentów
przemawiających za takim rozwiązaniem, które podpowiedziało samo życie jest kilka.
Pierwsze to fakt, że po drodze można stworzyć jeszcze jeden, a nawet dwa przystanki
w ciągu ul. Zachodniej, przy niej samej oraz przy bocznych uliczkach buduje się sporo
domów. Zlokalizowanie zatoki w nowym miejscu przybliżyłoby przystanek, a tym
samym miejską komunikację mieszkańcom Kolonii Sulisławice, którzy w tym
momencie, by skorzystać z usług KLA muszą pokonać kilka kilometrów, by dostać się
do Sulisławic lub na ul. Wrocławską. Miasto zafundowało im pasy donikąd, może im
dać linię autobusową. Przy ul. Zachodniej jest kilka firm, których pracownicy mogliby
także korzystać z tego autobusu. Przy wspomnianym już skrzyżowaniu niebawem ma
powstać siedziba jednej z kaliskich firm i zapewne przystanek w jej sąsiedztwie także
mógłby zachęcić pracowników do dojazdów komunikacją miejską do pracy zamiast
własnymi samochodami. Ułatwiając życie mieszkańcom działalibyśmy na rzecz
poprawy powietrza w mieście.
Zostając w temacie zatoki przystankowej przy ul. Romańskiej. Wymagała remontu
jednak to, co zostało zrobione to raczej niechlujne i nieprzemyślane prace. Z jednej
strony woda przestała się zatrzymywać w miejscu postoju autobusów, z drugiej pas
zieleni oddzielający zatokę od jezdni jest tak wysunięty w drogę, że kierowcy jadący od
strony ul. Zachodniej najeżdżają prosto na krawężnik. Żeby na niego nie wjechać
potrzebny jest manewr kierownicą. Wystarczyło pas zieleni zrobić o metr lub dwa
węższy – w stronę parku – i byłoby zdecydowanie lepiej. Dlatego proszę
o poprawienie. Tego wymaga także łata wzdłuż samego pasa zieleni. Jest zwyczajnie
wykonana niechlujnie.
I trzecia sprawa, pozostając już w tej części miasta warto zwrócić uwagę na
ograniczniki prędkości na ul. Sulisławickiej, odcinek od ul. Celtyckiej do Olszynowej.
Powstały trzy i z pewnością są potrzebne, ale te, które zafundowano korzystającym
z drogi są nieforemne, zbyt wysokie i równocześnie wąskie. Pokonując je pojazdem,
w którym jest tylko kierowca można uniknąć tarcia podwoziem o ograniczniki, ale
w momencie, kiedy jest w aucie jeszcze pasażer lub kilku, jest to niemożliwe. Kilka
przejazdów i uszkodzenie pojazdu jest bardziej niż pewne. Tym bardziej dla osób, które
nie znają tam trasy. Budujmy ograniczniki, ale z głową, np. takie jak na ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki. Proszę o ich poprawienie, a że są dokuczliwe pokazuje fakt, że są
podsypywane, podsypywanie poboczy przez mieszkańców, którzy bokiem próbują
łagodnie ominąć nieudane konstrukcje Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
X. Zapytania radnych.
Jacek Konopka – dwa pytania, pierwsze, w ostatnim czasie media doniosły, iż nowy
wiceprezes Aquaparku będzie zarabiał 14 tys. zł. Pan prezydent na początku kadencji
chwalił się oszczędnościami w spółkach komunalnych, wynikającymi z obniżek pensji
zarządów i rad nadzorczych. Była specjalna konferencja prasowa na ten temat
zwołana. W związku z tym, iż na tej, jak dobrze pamiętam, było powiedziane, iż
wynagrodzenia prezesów spółek będą obniżone in gremium do 10 tys. zł, chciałbym
zadać pytanie, dotyczące aktualnych wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych tak,
żeby można było porównać te wynagrodzenia w roku 2015 i obecnie, żeby można było
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stwierdzić, czy pan prezydent, obiecując obniżenie kosztów funkcjonowania zarządów
i rad nadzorczych w spółkach komunalnych dotrzymał słowa, czy też dzisiaj po cichu
te wynagrodzenia zostały w międzyczasie popodnoszone. To jedna kwestia.
I druga dotyczy stadionu miejskiego. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się o niskiej
ocenie dokonanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki dla kaliskiego stadionu ze
względu na liczne niedoróbki i w związku z tym mam pytanie, czy możemy liczyć na
podniesienie tej oceny po dokonaniu niezbędnych napraw? Dlaczego prezydent
miasta, to jest drugie pytanie, w sprawozdaniach z okresu międzysesyjnego nie
poinformował radnych o upadłości firmy realizującej stadion i w jaki sposób zostaną
zrealizowane w takiej sytuacji niezbędne naprawy? A trzecie pytanie dotyczy kosztów
utrzymania eksploatacji stadionu w roku 2018? Nie były one ujęte w budżecie miasta,
który uchwaliliśmy na 2018 r. Jaka będzie kalkulacja dotycząca pokrycia tych
kosztów? Pytam w kontekście informacji o kosztach podgrzewania murawy
w wysokości 5 tys. zł dziennie i o uzyskanych wcześniej na wyjazdowej komisji rozwoju
na stadionie informacji o koszcie wymiany murawy po np. zorganizowanym tam
koncercie i koszt ten wtedy podano nam na 150 tys. zł. Są to wszystko spore kwoty,
wpływające dość istotnie na całościowe koszty utrzymania tego obiektu, w związku
z tym chciałbym, żebyśmy wiedzieli, jaka będzie kalkulacja pokrycia tych kosztów,
w efekcie ile będzie wynosiła dotacja do OSRiR-u w roku 2018 finalnie?
Barbara Gmerek, wiceprezydent Miasta Kalisza – panie radny, odpowiem tylko
i wyłącznie na to pierwsze pana pytanie, ponieważ kwestia stadionu została tak
rozbudowana, że oczywiście ustosunkujemy się do tego na piśmie, natomiast jeśli
chodzi o wynagrodzenia członków zarządów spółek komunalnych, wynagrodzenia
członków rad nadzorczych, wspomniał pan o konferencji, na której prezydent
zapowiadał obniżenie wynagrodzeń i taka procedura została wykonana przez
prezydenta, wszystkie wynagrodzenia zostały bardzo mocno obniżone. Natomiast
kolejna konferencja, w której, przepraszam, niestety jeszcze nie do końca
wyzdrowiałam, natomiast w zeszłym roku była również konferencja, na której
informowałam kaliszan, że wchodzi w życie przepis ustawy z 6 czerwca 2016 r.
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób zarządzających spółkami Skarbu
Państwa oraz spółkami komunalnymi. Wszystkie wynagrodzenia, które na dzień
dzisiejszy obowiązują, są to wynagrodzenia ustalone w oparciu o przepisy tej ustawy,
która nas obowiązuje. W związku z czym na dzień dzisiejszy tak wygląda sprawa
wynagrodzeń zarządów i członków rad nadzorczych w spółkach komunalnych.
XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Grzegorz Chwiałkowski – w pierwszej kolejności, 2 miesiące temu zgłosiłem
uszkodzenie studzienek kanalizacyjnych i w tej chwili się nie doczekałem, ale tydzień
temu poinformowałem o tym pana komendanta Dariusza Hybsia i chciałem w tej
chwili mu podziękować, że dwie płyty studzienkowe na ul. Górnej zostały wymienione,
natomiast na ul. Kresowej studzienka, należy odbudować, wmurować, także jak mrozy
znikną to na pewno to będzie zrobione.
I teraz następna sprawa, proszę państwa, tak jak mówiłem o Józefie Piłsudskim,
chodzi mi o ten dąb, który został posadzony, jeszcze państwa poinformuję, że
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w momencie jak był przeprowadzany kanał, ten dąb został przesadzony, bo w tym
miejscu, gdzie on był pierwotnie posadzony, to teraz płynie koryto rzeki. I w tej chwili
ten dąb z prawej strony ma zmurszałą dziurę, także jak sprawdziłem to ręką, część tego
drzewa można ręką wyjąć. I prosiłbym bardzo, aby ochrona środowiska, nie tak jak
kiedyś się robiło, że się tam betonem zarzuciło, to drzewo trzeba wyleczyć, bo następne
100 lat na pewno nie przetrzyma.
I teraz następna sprawa, chodzi mi o strumyk w rosyjskim cmentarzu. Na jesień
z koryta tego strumienia, który odprowadza wody rzeki Prosny do Kanału
Rypinkowskiego, zostały niewyjęte liście. W tej chwili dopływ wody jest całkowicie
wstrzymany i te liście prawdopodobnie są suche, tak bym prosił bardzo zaczym
udrożnimy wpływ wody do tego stawku, aby te liście usunąć.
Andrzej Plichta – ja mam taki wniosek, który myślę, że podpiszą się pewnie wszyscy,
którzy jeżdżą samochodami po naszym mieście. Otóż chciałbym postawić taki wniosek,
żeby przyjrzeć się sygnalizacji świetlnej, jak ona działa w naszym mieście, bo ja mam
takie uczucie, że tam żadnej synchronizacji nie ma, wręcz przeciwnie, jeździmy w ten
sposób, że co chwilę musimy się zatrzymywać. Po to jest sygnalizacja świetlna, żeby
tak funkcjonowała, aby faktycznie można było jeździć, a nie co skrzyżowanie się
zatrzymywać, bo to też się wiąże ze spalinami i z utrudnieniem, a są niektóre
skrzyżowania, na którym cały czas się stoi praktycznie, więc proszę, stawiam wniosek,
żeby przyjrzeć się tej naszej sygnalizacji, bo to jest cały wielki program, olbrzymie
miliony na to i naprawdę według mnie, może się nie znam, ale jeżdżę po mieście
codziennie dużo, naprawdę to jest duże utrudnienie dla kierowców, dla wszystkich.
Także stawiam taki wniosek, żeby tej sygnalizacji się przyjrzeć.
Przewodniczący udzielił głosu Łukaszowi Jaskóle – chciałem wrócić do tematu, który
w zasadzie rozpoczął się przed państwa kadencją, mówię tutaj o portalu
kalisz.mamprawowiedzieć.pl, jak mam nadzieję, że wiecie, a jak nie wiecie to w dwóch
zdaniach pozwolę sobie przypomnieć, to jest portal, w ramach którego prowadziliśmy
debaty przedwyborcze. Mamy nadzieję, że w tym roku też uda się je zorganizować
i wspólnie sobie porozmawiać o planach. I na tym portalu zbieramy informacje
o państwa pracy. Teraz mamy e-Sesję, więc jest troszeczkę łatwiej. Przez 2 pierwsze
lata tej kadencji musieliśmy robić to samodzielnie zupełnie, ale jest tam także wiele
rubryk dotyczących informacji o państwa pracy, o państwa wykształceniu, wszystkim
tym, co według nas jest istotne dla waszych wyborców i też, jeśli planujecie reelekcję,
to myślę, że dla kolejnych głosujących też to będzie istotne. Dzisiaj ponownie
wysłaliśmy państwu na adresy, na skrzynki mailowe prośbę o wypełnienie ankiety,
z tymiż ankietami mam nadzieję, że tym razem państwo też zajrzycie do spamu, bo
może tam się ukryły i te informacje od państwa uzyskamy tak, żebyśmy mogli je
mieszkańcom Kalisza przedstawiać.
Edward Prus – bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Chwiałkowskiemu, radnemu Rady
Miejskiej i panu Stanisławowi Paraczyńskiemu, również radnemu. Jeśli z takich ust
płyną słowa wsparcia, to rzeczywiście będziemy mieli łatwiej. Komitet składa się
z 21 osób i rzeczywiście takiego wsparcia będziemy potrzebować. Co do lokalizacji,
tutaj padło następne miejsce, właśnie w parku. Powiem tak, przy oględzinach braliśmy
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pod uwagę to miejsce, natomiast i komitet i pani konserwator raczej wskazali inne
miejsca. Jest pierwsze miejsce, które wskazał pan Kłokocki przed sądem, drugie
miejsce, które wskazał komitet na zwieńczeniu klombu przy Villi Calisia. Ani jedno,
ani drugie, nie zostało właściwie w 100% zaakceptowane. Pierwsze, tak jak
powiedziałem na konferencji prasowej, właściwie drugie, przy Villi Calisia burzy
pewną harmonię tutaj w oczach pani konserwator, natomiast my uważamy, że jeżeli
chodzi o ten trójkąt komunikacyjny przed sądem, po prostu powodowałby chaos
komunikacyjny nawet podczas budowy i później przy obchodach, przy uroczystościach,
rocznicach. Natomiast, proszę państwa, udaliśmy się tam, pani konserwator, żeby
rzeczywiście dojść do jakiegoś porozumienia i padło jeszcze jedno miejsce i właściwie
mogę już o tym powiedzieć, bo cotygodniowe nasze spotkania komitetu będą
owocowały tym, że będziemy przekazywać informację do prasy, żeby rzeczywiście
społeczeństwo było informowane, a dzisiaj mogę powiedzieć, że takim trzecim
miejscem i tutaj jest pełna akceptacja pani konserwator zabytków, jest Złoty Róg. To
tyle informacji. Będziemy myśleć dalej nad tym, natomiast jeszcze raz bardzo dziękuję
naszym wieloletnim radnym, będzie to nam potrzebne to wsparcie, bo rzeczywiście
pomnik ma być wybudowany tylko i wyłącznie ze składek społecznych. Apeluję
o hojność i jeszcze raz panom radnym dziękuję bardzo.
Przewodniczący – myślę, że to jest inicjatywa zaproponowana wszystkim mieszkańcom
Kalisza, to jest nasz, też nasz jubileusz 100-lecia, w który się wpisuje bardzo mocno
postać Marszałka. Ja też wszystkim dziękuję i na ile będę mógł oczywiście też w te
wszystkie prace się włączam.
XII. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
XLIX sesji. Następna, L sesja, odbędzie się 29 marca 2018 roku o godz. 9:00.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

Sporządziła:
1.03.2018 r. E. Pastuszak
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