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Protokół Nr 0012.6.2.2018 

Komisji  Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej  

Rady Miasta Kalisza 

które odbyło się dnia 11 grudnia 2018 roku. 

 

 

**************************************************************** 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.    

**************************************************************** 
 

 
PORZĄDEK OBRAD 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi – Wniosek Nr 0012.6.5.2018. 

4. Korespondencja. 

 Informacja dotycząca dalszego istnienia spółki PKS w Kaliszu. 

 Informacja Wydziału Rozbudowy i Inwestycji Urzędu Miasta w Kaliszu dotycząca 

budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Tyniec. 

 Pismo Rady osiedla Winiary w sprawie budowy chodnika przy ulicy Łowickiej. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 1  Otwarcie posiedzenia. 

Posiedzenie otworzył Artur Kijewski, przewodniczący komisji, który przywitał wszystkich 

zebranych. 

 

Ad. 2  Zatwierdzenie porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: 11 osób za (11 obecnych). 

 

Ad. 3  Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz  

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – Wniosek Nr 0012.6.5.2018. 

Pan Przewodniczący Artur Kijewski poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik, która 

poinformowała, że w związku z opinią radców prawnych wniosek podjęty blokowo na 

posiedzeniu w dniu 6 grudnia musi być podzielony na poszczególne zadania i głosowany 

pojedynczo, ponieważ Prezydent musi ustosunkować się do każdej poprawki. Pani Skarbnik 

przypominała, że zgodnie z procedurą wnioski przygotowywane przez poszczególne komisje 

będą głosowane na komisji budżetu a następnie Prezydent zastanowi się, które będą 

wprowadzone do autopoprawki bądź nie, co będzie uzasadnione. Następnie radny Radosław 

Kołaciński zapytał, w jaki sposób mają być zgłaszane wnioski. Pani Skarbnik wyjaśniła, że 

każdy wniosek osobno. Radny Dariusz Grodziński odniósł się do wypowiedzi p. Skarbnik  

i Przewodniczącego komisji wskazując, że padło takie zdanie, że Prezydent musi się 

ustosunkować do wniosków radnych składanych do zmian w budżecie, z czym p. Grodziński 

się nie zgadza, ponieważ radni nie składają wniosków intencyjnych, ale jako radni mają 

prawo do dokonywania zmian w projekcie budżetu a Prezydent, jako organ władzy 

wykonawczej przyjąć je do wykonania. W dalszej części wypowiedzi poprosił o przekazanie 

na piśmie radnym opinii radcy prawnego w omawianym zakresie przed sesją budżetową. 

Przewodniczący Artur Kijewski odczytał wniosek komisji nr 0012.6.5.2018 z posiedzenia  

w dniu 06 grudnia. Następnie p. Skarbnik poprosiła, aby p. Izabelę Grześkiewicz z Biura 

Rewitalizacji o wyjaśnienie kwestii związanych ze zmianą nazwy zadania Rewitalizacja 

Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego na Rewitalizacja Głównego  

i Nowego Rynku. Pani Grześkiewicz wyjaśniła, że nazwy zadań nie powinny być zmieniane, 

ponieważ w przyjmowanym w zeszłym roku gminnym programie rewitalizacji wpisane 

zostały dwa zadania: Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu 

komunikacyjnego oraz Rewaloryzacja Nowego Rynku i takie zadnia też musza być wpisane 

do WPF. Radny Tadeusz Skrzyński zapytał jak w takim razie podzielić kwotę pozostawioną 

na tym zadaniu pomiędzy te dwa zadania i czy nie trzeba wpisać zadania: Rewaloryzacja 

Nowego Rynku do WPF skoro miałaby być przeznaczona na to zadanie jakaś kwota. Pani 

Skarbnik poinformowała, że jeżeli wpisuje się nowe zadanie do WPF to trzeba zaplanować 

konkretne kwoty na kolejne lata w związku z tym należałoby do zadania dotyczącego 

Nowego Rynku wykonać tylko projekt i wpisać do realizacji na rok 2019. Między zebranymi 

wywiązała się dyskusja w wyniku, której radni postanowili nie zmieniać nazwy zadania. 

Wobec powyższego radni przeszli do głosowania nad wnioskami: 

- w sprawie zmniejszenia kwoty w zadaniu Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu 

układu komunikacyjnego o 2 900 000zł. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie zdjęcia zadania: Budowa ciągu pieszo - rowerowego (odcinek od  

ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Biskupickiej) w kwocie 1 000 000zł. Głosowanie: 10 osób 

za, 1 osoba wstrzymała się  (11 obecnych); 

- w sprawie przeznaczenia na nowe zadanie Budowa ul. Głogowskiej odcinka 

nieutwardzonego zgodnie z projektem kwoty 450 000zł. Głosowanie: 9 osób za, 2 osoby 

przeciw  (11 obecnych); 

- w sprawie przeznaczenia na nowe zadanie: Budowa ulic Sarnia, Zajęcza i Lisia kwoty  

350 000zł. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 



- w sprawie przeznaczenia na nowe zadanie: Wykonanie projektu ul. Racławickiej kwoty  

50 000zł. Głosowanie: 9 osób za, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała się  (11 obecnych); 

- w sprawie przeznaczenia na nowe zadanie wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku 

od ul. Kresowej do Serbinowskiej kwoty 50 000zł. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie przeznaczenia na nowe zadanie zabezpieczenie zbiornika rząpia kwoty 100 000zł. 

Głosowanie: 5 osób za, 1 osoba przeciw, 5 osób wstrzymało się  (11 obecnych);  

- w sprawie przeznaczenia na zadanie Przebudowa Al. Wojska Polskiego II etap kwoty  

1 000 000zł. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie przeznaczenia na nowe zadanie projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej kwoty  

200 000zł. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie przeznaczenia na nowe zadanie: Remont Szkoły Podstawowej Nr 17 kwoty  

500 000zł. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie zmiany nazwy zadania Remont Szkoły Podstawowej Nr 17 na Modernizacja 

Szkoły Podstawowej nr 17 i zabezpieczenia środków na ten cel w kwocie 500 000zł. 

Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie wprowadzenia dotacji dla MZBM na remont elewacji i malowanie klatek 

schodowych w kwocie 500 000zł. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie wprowadzenia dotacji dla MZBM na zmianę systemu ogrzewania w kwocie  

400 000zł. Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych); 

- w sprawie wprowadzenia nowego zadania: Przebudowa ulicy Łowickiej i przeznaczenie na 

ten cel kwoty 300 000zł. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie zmniejszenia z zadania: budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Tyniec kwoty 

300 000zł i przeznaczenia na nowe zadanie przebudowa przejścia między Al. Wojska 

Polskiego a Nowym Rynkiem przy ul. Chopina 1a zgodnie z projektem. Głosowanie: 11 osób 

za (11 obecnych); 
- w sprawie zmniejszenia na zadaniu: budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Tyniec 

kwoty 30 000zł i przeznaczenie jej na nowe zadanie polegające na budowie kładki pieszo- 

rowerowej na rzece Prośnie łączącej dwie ścieżki rowerowe po obu stronach rzeki  

w okolicach mostu kolejowego - projekt. Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych); 

- w sprawie zmniejszenia na zadaniu: budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Tyniec 

kwoty 200 000zł i przeznaczenie jej na nowe zadanie częściowa przebudowa ulicy 

Szczypiornickiej wraz z budową chodników od ul. Pogodnej. Głosowanie: 10 osób za  

(10 obecnych). 
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały wraz z wnioskami: 10 osób za  

(10 obecnych). 
 

Ad. 4  Korespondencja. 

Członkowie komisji zapoznali się z treścią: 

 informacji dotycząca dalszego istnienia spółki PKS w Kaliszu. 

 informacji Wydziału Rozbudowy i Inwestycji Urzędu Miasta w Kaliszu dotycząca 

budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Tyniec. 

 pisma Rady osiedla Winiary w sprawie budowy chodnika przy ulicy Łowickiej. 

 

Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radna Kamila Majewska zgłosiła wniosek w sprawie zabezpieczenia kwoty 150 000zł  

z wydatków bieżących w budżecie Oświaty z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich 

dla kaliskich szkół. Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). 



Radny Radosław Kołaciński zgłosił wniosek w sprawie zwrócenia się Prezydenta Miasta 

Kalisza do odpowiedniej Spółki PKP w zakresie udostępniania nieodpłatnego swoich 

nieruchomości na terenie Miasta Kalisza, na których po uzgodnieniu i zgodzie PKP, Miasto 

Kalisz mogłoby realizować swoje inwestycje (poprawa układu komunikacyjnego i ułatwienia 

dla mieszkańców). Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). 

 

Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując 

wszystkim za przybycie i udział w dyskusji. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Artur Kijewski 

 


