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Protokół Nr 0012.6.12.2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się dnia 24 czerwca 2019 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Raport o stanie gminy za rok 2018.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018 ”.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

7. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali
użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej
w mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia
użytkowników

lokali

mieszkalnych,

socjalnych

i

tymczasowych

pomieszczeń

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023”.

10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad
korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu
zbiorowego.

11. Projekt

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

określenia

przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów.

12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –
samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

13.Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych
Miasta Kalisza do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju
należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności
Publicznoprawnych.

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2019-2038.

17.Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

18.Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25
kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji.

20.Korespondencja.

a) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WI.443.9.32.2016 z dnia 27-05-2019 r. w sprawie
budowy mostu.
b) Pismo Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego w sprawie
udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”
c) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO 0955/61/3/Ka/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

21.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
22.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji, Artur Kijewski witając członków
komisji oraz przybyłych gości.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Radni przyjęli porządek obrad w głosowaniu: 9 osób za (9 obecnych).

Ad. 3. Raport o stanie gminy za rok 2018.
Raport przedstawił p. Marcin Cieloszyk, naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta. Radna
Karolina Pawliczak zapytała, na jakiej podstawie i przez kogo wyznaczone zostały stopnie
realizacji poszczególnych celów. Pan Cieloszyk wskazał, że była dokonana ewaluacja stopnia
realizacji określonych zadań przez Wydział Rozbudowy Miasta. Pan Stanisław Krakowski,
naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta dodał, że całą strategię przygotowywała firma
zewnętrzna. Radny Sławomir Lasiecki zapytał, jaki był koszt tego opracowania. Pani
Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wyjaśniła, że umowa z tą
firmą podpisana była w 2014 roku na wykonanie strategii i w ramach tej umowy została
również dokona ewaluacja.
Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Wieloletniego programu współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018 ”.

Sprawozdanie przedstawił p. Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych.
Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
Projekt uchwały przedstawił p. Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych. Następnie radni przeszli do głosowania: 9 osób za (9 obecnych).
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Projekt uchwały przedstawił p. Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych. Następnie radni przeszli do głosowania: 8 osób za (9 obecnych), radny
Radosław Kołaciński wyłączył się z głosowania.
Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali
użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony.
Projekt uchwały omówiła p. Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych. Radny Dariusz Grodziński zapytał, jakich branży to dotyczy. Pani Wojterska
odpowiedziała, że dotyczy to bardzo różnych branż. Następnie radni przeszli do głosowania:
9 osób za (9 obecnych).
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej
w mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza.
Projekt uchwały omówiła p. Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych. Radny Tadeusz Skarzyński zapytał, w jaki sposób zapisy tej uchwały wpłyną
na wpływy MZBM- u. Pani Wojterska wskazała, że nie jest w stanie powiedzieć dokładnie,
ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest zanana ilość osób, która skorzysta z ulg. Pani Dyrektor
dodała, że stawki czynszu muszą zostać wypowiedziane z terminem trzymiesięcznym
i mieszkańcy otrzymają również informację o ulgach, o które mogą się ubiegać. Radny
Dariusz Grodziński wskazał, że należałoby wyłączyć z podwyżki czynszu ze względu na
posiadanie windy w budynku osoby z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową. Pani
Wojterska odpowiedziała, że osoby z niepełnosprawnością ruchową, które poruszają się na
wózkach inwalidzkich są lokowane 0na parterach budynków a podwyżka czynszu ze względu
na posiadanie windy dotyczy mieszkań od pierwszego piętra wzwyż. Radna Karolina

Pawliczak zapytała, kiedy będzie wiadomo, jaki wpływ będzie miała ta uchwała na dochody
MZBM-u. Pani Marzena Wojterska wskazała, że po upływie około 6 miesięcy. Następnie
radna Karolina Pawliczak zaproponowała, żeby wrócić do omówienia realizacji tej uchwały
za 6 miesięcy, jeżeli oczywiście zostanie podjęta. Kolejne radna zapytała, w jaki sposób
ustalane były stawki procentowe obniżające wartość lokalu dodając, że powinna zostać
przedstawiona na komisji ogólna kalkulacja na bazie obecnej sytuacji. Przedstawicielka
MZBM wskazała, że w dużej mierze stawki procentowe ustalane były na podstawie stawek
dotychczas obowiązujących. Radny Sławomir Lasiecki zapytał ile osób procentowo nie płaci
czynszu. Przewodniczący Artur Kijewski zaproponował, aby pytania na ten temat zadawać
w następnym punkcie porządku obrad. Pani Wojterska nadmieniła, że na około 4600
mieszkańców ponad 2000 ma zaległości czynszowe. Wobec braku dalszych pytań radni
przeszli do głosowania: 5 osób za, 6 osób wstrzymało się (11 obecnych).
Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia
użytkowników

lokali

mieszkalnych,

socjalnych

i

tymczasowych

pomieszczeń

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023”.
Projekt uchwały omówiła p. Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych. Przewodniczący Artur Kijewski zapytał, czy osoby, które skorzystały
z abolicji w latach poprzednich będą mogły skorzystać również z proponowanego programu
restrukturyzacji. Pani Wojterska wyjaśniła, że restrukturyzacja ta jest jednorazowa i dotyczy
osób, które posiadały zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku i nie są wyłączone osoby,
które wcześniej skorzystały z abolicji. Przewodniczący poprosił o przedstawienie procedury,
jaką podejmuje MZBM w stosunku do osób niepłacących czynszu. Pani Marzena Wojterska
wyjaśniła, że jeżeli mieszkaniec nie płaci czynszu przez trzy miesiące wzywany jest do spłaty
zadłużenia i jeżeli przez kolejny miesiąc nie ma woli ze strony dłużnika to następuje
wypowiedzenie umowy najmu przeważnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia i jeżeli
w tym czasie dłużnik spłaci całe zadłużenie to MZBM może wycofać oświadczenie woli.
Natomiast, kiedy wypowiedzenie stanie się skuteczne to po upływie okresu wypowiedzenia
mieszkaniec może wystąpić po uregulowaniu długu o najem tego samego lokalu po uzyskaniu
pozytywnej opinii komisji mieszkaniowej. Przewodniczący zapytał, czy jest dokonywany
podział osób zadłużonych ze względu na wiek, płeć, sytuację życiową. Pani Dyrektor
odpowiedziała, że takiej analizy nie posiada. Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy wzrosła
kolejka osób oczekujących na mieszkanie i jakie jest zadłużenie kompleksowe MZBM – u
oraz czy znany jest koszt, jaki z tego tytułu poniesie MZBM. Następnie Radna stwierdziła, że

jest to rozdawnictwo i pójście na łatwiznę, pytając przy tym jak mają się czuć osoby, które
spłaciły swoje długi. Przewodniczący zapytał, z czego wynika wyznaczenie okresu pięciu lat
o nie ubieganie się o przydział innego lokalu w przypadku całkowitego umorzenia długu. Pani
Wojterska wskazał, że wynika to z przeprowadzonych analiz. Radny Dariusz Grodziński
stwierdził, że nie zgadza się z ustalonymi stawkami umorzeń zadłużenia podstawowego. Pani
Wojterska odpowiedziała na pytanie radnej Karoliny Pawliczak dotyczące całkowitej kwoty
zadłużenia MZBM wskazując, że jest to kwota w wysokości 62 103 583,00 złotych. Radna
Pawliczak zapytała, kto zapłaci podatek. Pani Dyrektor wyjaśniła, że podatku nie będzie,
ponieważ przepisy się zmieniły i przy restrukturyzacji zadłużenia jest zwolnienie z podatku.
Następnie radna Karolina Pawliczak zapytała o ilość osób czekających na mieszkanie. Pan
Tomasz

Rogoziński,

naczelnik

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Mieszkaniowych

poinformował, że za chwilę będzie miał przekazaną informację, jaka jest ilość osób
oczekujących. Pani Marzena Wojterska odnosząc się do wypowiedzi radnej Karoliny
Pawliczak dotyczącej rozdawnictwa wskazała, że jest wiele działań, które MZBM musi
podejmować a które są bezcelowe jak na przykład występowanie o kolejne nakazy przy braku
ściągalności wcześniejszych. Radny Dariusz Grodziński zgłosił wniosek formalny w sprawie
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji
zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023”.
Głosowanie: 5 osób za, 5 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się (11 obecnych).
Radny Sławomir Lasiecki zaproponował, aby wprowadzić pewną uznaniowość w stosunku do
ustalonych granic. Pani Dyrektor wskazała, że zawsze przy wszelkiego rodzaju świadczeniach
są wyznaczane granice, które jeżeli ktoś przekroczy nieznacznie uważa za niesprawiedliwe,
na przykład przy przyznawaniu dodatków mieszkaniowych a wprowadzenie uznaniowości
może budzić duże kontrowersje. Radna Karolina Pawliczak wskazała, że w jej odczuciu cała
ta sytuacja jest niemoralna w stosunku do osób, które już spłaciły swoje zadłużenie
stwierdzając następnie, że należy pomagać mieszkańcom w inny sposób. Pani Wojterska
wyjaśniła, że wprowadzenie tego programu jest dla osób, które odziedziczyły zadłużenie
niekiedy jedyną możliwością wyjścia z tego zadłużenia i dodała, że zawsze ktoś będzie czuł
się pokrzywdzony i nie można tylko z tego względu pozostawiać innych bez pomocy. Pan
Tomasz

Rogoziński,

naczelnik

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Mieszkaniowych

odpowiadając na zadane wcześniej pytanie radnej Karoliny Pawliczak o ilość osób, które
oczekują na mieszkania wskazał, że na dzień 31 maja 405 rodzin oczekiwało na lokal
socjalny, 52 osoby na wymianę i 153 osoby na przydział, 53 osoby na przydział lokalu

socjalnego z tak zwanej listy, co ostatecznie oznacza spadek osób oczekujących. Następnie
radni przeszli do głosowania: 5 osób za, 5 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się
(11 obecnych).
Ad. 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz
zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu
zbiorowego.
Projekt uchwały omówił p. Krzysztof Gałka p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji. Radni przeszli do głosowania: 5 osób za, 2 osoby wstrzymały się
(7 obecnych).
Ad. 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów.
Projekt uchwały omówił p. Krzysztof Gałka p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji. Radny Radosław Kołaciński zapytał o utworzenie przystanków na ulicy
Kordeckiego i Braci Niemojowskich. Pan Gałka wyjaśnił, że są planowane po zakończeniu
inwestycji na tych ulicach. Radna Karolina Sadowska zapytała o lokalizację przystanków na
ulicy Zachodniej. Pan Krzysztof Gałka odpowiedział, że w chwili rozpoczęcia przebudowy
ulicy Zachodniej przystanki zostaną uwzględnione. Wobec braku dalszych pytań radni
przeszli do głosowania: 11 osób za (11 obecnych).
Ad. 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –
samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.
Projekt uchwały przedstawił p. Mirosław Przybyła, dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji. Następnie radni przeszli do głosowania: 3 osoby za, 6 osób wstrzymało się
(9 obecnych).
Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury.
Projekt uchwały omówiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. Radny
Dariusz Grodziński zgłosił wniosek formalny o wprowadzenia w par. 2 ust. 2 punktu 12
o nazwie wykaz środków zewnętrznych wraz ze wskazaniem źródła ich pochodzenia.
Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Następnie radni przeszli do głosowania projektu
uchwały wraz z wnioskiem: 10 osób za (10 obecnych).
Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności
pieniężnych Miasta Kalisza do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia
rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności
Publicznoprawnych.
Projekt uchwały omówiła p. Krystyna Frąckowiak, zastępca naczelnika Wydziału
Finansowego. Radny Tadeusz Skarzyński zapytał, czy będzie to obligatoryjne dla wszystkich
dłużników z tego tytułu. Pani Frąckowiak odpowiedziała, że będzie to obejmowało
wszystkich bez wyjątków. Radny Sławomir Lasiecki zapytał, czy obejmie to również
dłużników MZBM –u. Pani Krystyna Frąckowiak wskazała, że dotyczy to tylko należności
publicznoprawnych a dłużnicy MZBM –u mogą już oddawana być zamieszczani w rejestrze
dłużników. Wobec braku dalszych pytań radni przeszli do głosowania: 10 osób za
(10 obecnych).
Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Projekt uchwały przedstawiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. Radny
Dariusz Grodziński zapytał o ile realnie wzrośnie deficyt. Pani Ochocka wskazała, że wzrost
między majem a czerwcem wyniósł 2 miliony złotych. Radny Dariusz Grodziński zapytał
o projekt na zagospodarowanie bulwarów a konkretnie, kto zlecił wykonanie projektu na
terenie nienależącym do Miasta. Pani Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału
Rozwoju Miasta wskazała, że jeżeli dobrze pamięta to opracowanie projektu zlecone było rok
temu, właściciele tych terenów nie chcieli zgodzić się na sprzedaż, co spowodowało brak
możliwości ukończenia dokumentacji. Następnie radny Grodziński zapytał, na czym polegała
ugoda z projektantem i ile kosztowała. Pani Pokorska odpowiedziała, ze ugoda polegała na
tym, że Miasto zapłaci projektantowi tylko za poniesione koszty i nie pamięta dokładnie,
jakiego rzędu była to kwota. Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy podane w uchwale
uzasadnienia brzmiące tak samo przy zadaniu „II edycja projektu "Winiarskie zmiany"

i zadaniu „Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska
i Tuszyńskiej” nie jest pomyłką. Pani Pokorska odpowiedziała, że nie to pomyłka.
Przewodniczący Artur Kijewski zapytał o wykonanie oświetlenia na placu zabaw na
Szczypiornie. Pani Pokorska wskazała, że została już podpisana umowa na wykonanie
dokumentacji projektowej. Radna Karolina Sadowska zapytała, na kiedy przewidziany jest
koniec przebudowy ulicy Kordeckiego i kiedy rozpocznie się rozbudowa ulicy
Częstochowskiej. Pan Krzysztof Gałka p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji odpowiedział, że zakończenie przebudowy ulicy Kordeckiego przewidziane
jest na lipiec natomiast w kwestii dotyczącej rozbudowy ulicy Częstochowskiej w roku 2019
planowane jest ogłoszenie przetargu a realizacja pierwszego etapu przewidziana jest na lata
2020-2021.
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niezrealizowanych zadań. Pan Krzysztof Gałka wskazał, że z upływem roku znaczna część
tych zadań będzie zrealizowana. Następnie radni przeszli do głosowania: 6 osób za,
3 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się (10 obecnych).
Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Projekt uchwały przedstawiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. Wobec
braku pytań radni przeszli do głosowania: 6 osób za, 3 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała
się (10 obecnych).
Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Projekt uchwały przedstawiła p. Krystyna Frąckowiak, zastępca naczelnika Wydziału
Finansowego. Następnie radni przeszli do głosowania: 9 osób za, 1 osoba wstrzymała się
(10 obecnych).
Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawiła p. Krystyna Frąckowiak, zastępca naczelnika Wydziału
Finansowego. Następnie radni przeszli do głosowania: 9 osób za, 1 osoba wstrzymała się
(10 obecnych).

Ad. 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji.
Projekt uchwały omówiła p. Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji. Następnie
radni przeszli do głosowania: 10 osób za (10 obecnych).

Ad. 20. Korespondencja.
a) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WI.443.9.32.2016 z dnia 27-05-2019 r. w sprawie
budowy mostu zostało przyjęte do wiadomości.
b) Pismo Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego w sprawie
udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”
zostało przyjęte do wiadomości.
c) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO 0955/61/3/Ka/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. została przyjęta do wiadomości.
Ad. 21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 22. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym
oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej
Rady Miasta Kalisza
/... /
Artur Kijewski

