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PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2017 – 2019 (Roz+Ś+B).
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Kaliska Karta Mieszkańca" (R+B).
Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu (R+Roz+B).
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków (Rew+Roz+B).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania (R+Roz+B).
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej (Roz+Ś+B).
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna (Roz+Ś+B).

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią
(Roz+Ś+B).
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa (Roz+Ś+B).
12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (Roz+B).
13. Projekt uchwały w sprawie połączenia gmin Miasto Kalisz i Żelazków oraz
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (Roz+B).
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalisza (R+Rew+Roz+Ś+B).
15. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta
Kalisza (B).
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
(R+Roz+Rew+Ś+B).
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033 (Roz+Rew+Ś+B).
18. Przyjęcie planu pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2018 rok (Ś).
19. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
na 2018 rok (Roz).
20. Korespondencja
- uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez
Miasto Kalisz na 2018 rok,
- uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Miasta Kalisza na lata 2018 - 2033.
21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
22. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rozwoju, p. Tomasz Grochowski, powitał wszystkich radnych
i zaproszonych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych)
Komisja Rewitalizacji - 6 osób za (6 obecnych)
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 13 osób za (13 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 9 osób za (9 obecnych)
Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2017 – 2019.
Projekt uchwały omówił pan Andrzej Anczykowski, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji.
Radny Radosław Kołaciński zapytał, dlaczego nie wymieniono sieci wodociągowej na
ul. Halnej i Śnieżnej w czasie ich niedawnego remontu oraz o kryteria przyjęte do wyboru
ulic, na których ma zostać wymieniona sieć wodociągowa na Zagorzynku i dlaczego

w podanym okresie. Pan Anczykowski wyjaśnił, że ul. Halna i Śnieżna są wymienione
w planie natomiast są zakończone i zrealizowane. Na pytanie dotyczące kryteriów
odpowiedział p. Artur Mielczarek – dyrektor ds. eksploatacji, wskazując, że determinuje to
stan techniczny i rok budowy. Pan Anczykowski dodał, że prace związane z wymianą sieci
wodociągowej są konsultowane z Zarządem Dróg Miejskich, aby wykonywać je w tym
samym czasie, kiedy wykonywane są prace zawiązane z wymianą nawierzchni.
Radny Jacek Konopka zapytał o korelację pomiędzy planem zagospodarowania
przestrzennego a planem rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej. Pan Anczykowski
wskazał, że 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.
Kolejne pytanie zadał Radny Dariusz Grodziński dotyczące rewitalizacji Śródmieścia. Pan
Prezes wyjaśnił, że nie dotyczy to ul. Główny Rynek, ale ulic przylegających i związane jest
z drobnymi pracami remontowymi.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 8 osób za (8 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Kaliska Karta Mieszkańca".
Pan Prezydent Grzegorz Sapiński wyraził swoje zadowolenie z faktu powstania programu,
który jak zaznaczył ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców Miasta Kalisza.
Podziękował wszystkim pracownikom za wykonaną pracę przy realizacji przedsięwzięcia.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych p. Janusz Sibiński, który zaznaczył, że program kierowany jest do osób,
których miejscem zamieszkania jest miasto Kalisz i które rozliczają podatek dochodowy od
osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym. Program obejmuje kartę podstawową - „Kaliską
Kartę Mieszkańca” oraz dwa moduły, które będą funkcjonowały w ramach tego projektu tj.
funkcjonująca do tej pory Karta „Rodzina 3+” oraz nowy produkt Kaliska Karta „Senior”.
Radny Krzysztof Ścisły zapytał, jaki będzie koszt tego programu. Pan Sibiński poinformował,
że koszt wdrożenia 10.000 kart wyniesie 250.000zł. Następnie p. Ścisły zapytał o wysokość
ulgi na środki komunikacji miejskiej dla rodzin liczących przynajmniej trójkę dzieci. Pan
Sibiński wskazał, że wysokość ulg pozostanie taka sama jak w dotychczas funkcjonującej
Karcie „Rodzina 3+”. Zaletą będzie posiadanie jednej karty, która będzie również kartą
komunikacyjną. Pan Prezydent Grzegorz Sapiński dodał, że niewymierną korzyścią
wprowadzenia systemu ulg na przejazdy komunikacją miejską będzie poprawa, jakości
powietrza wynikająca z odciążenia centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów
osobowych. Następnie wśród uczestników posiedzenia wynikła dyskusja nad zasadnością
zapisu w § 7 dotyczącego spełniania dwóch warunków łącznie do uzyskania Karty
Mieszkańca, a mianowicie zamieszkiwania na terenie miasta i rozliczanie podatku
dochodowego. Głos w dyskusji zabrał też Radny Paweł Gołębiak, który wystąpił z wnioskiem
formalnym dotyczącym zmiany nazwy projektu uchwały na Program „Kaliska Karta
Podatnika”.
Wniosek poddany został pod głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów - 1 osoba za, 5 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się
(7 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej -1 osoba za, 8 osób przeciw, 4 osoby
wstrzymały się (13 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych).

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 13 osób za (13 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
Projekt uchwały przedstawił Pan Tomasz Rogoziński Naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych.
Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 12 osób za (12 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 7 osób za (7 obecnych)
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków.
Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Rewitalizacji - 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych)
Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.
Projekt uchwały omówił Pan Marcin Fingas Wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji.
Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 13 osób za (13 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Wypych Zastępca Naczelnika Wydziału
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za, 1 osoba wstrzymała
się (9 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 7 osób za, 1 osoba wstrzymała się
(8 obecnych).
Przewodniczący Komisji Rozwoju, p. Tomasz Grochowski przekazał prowadzenie obrad
p. Kamili Majewskiej przewodniczącej Komisji Budżetu.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna.
Projekt uchwały omówiła Pani Agnieszka Wypych Zastępca Naczelnika Wydziału
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych).

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 7 osób za (7 obecnych).
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią.
Projekt uchwały omówiła Pani Agnieszka Wypych Zastępca Naczelnika Wydziału
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 7 osób za (7 obecnych).
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Wypych Zastępca Naczelnika Wydziału
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
Radny Dariusz Grodziński zapytał o możliwość poszerzenia granic terenu objętego projektem
uchwały. Pani Wypych poinformowała o braku takiej możliwości, ponieważ musi być
zachowana zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kalisza. Następnie Radny Jacek Konopka zapytał czy są oszacowane
koszty wprowadzenia tych planów. Pani Wypych wskazała, że w procedurze
tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego istnieje obowiązek
tworzenia prognozy finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 7 osób za (7 obecnych).
Radny Jacek Konopka zgłosił wniosek formalny dotyczący przesunięcia w porządku obrad
punktu 13 w miejsce punktu 12.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 8 osób za (8 obecnych).
Ad.12. i 13. Projekt uchwały w sprawie połączenia gmin Miasto Kalisz i Żelazków oraz
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami.
Projekty uchwał omówił Pan Prezydent Grzegorz Sapiński oraz Pan Stefan Kłobucki
Sekretarz Miasta. Pan Prezydent Grzegorz Sapiński przypomniał, że pierwsze propozycje
rozmów z włodarzami sąsiednich gmin na temat ewentualnego poszerzenia granic miasta
Kalisza prowadzone były już pod koniec 2015 roku. Następnie poinformował zebranych
o przebiegu ostatniego posiedzenia Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, na której
podjęto uchwałę o wycofaniu wniosku o powołaniu zespołu roboczego ws. ewentualnego
poszerzenia granic miasta Kalisza. Jedynie Gmina Żelazków, jako pierwsza podjęła konkretne
działania zmierzające do połączenia swojego terytorium z ternem Gminy Kalisz. Następnie
Sekretarz Stefan Kłobucki dodał, że dla jednostek samorządowych pragnących się połączyć
przewidziano odpowiednie zachęty finansowe mające zapewnić lepsze warunki do rozwoju

nowo powstałej jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku połączenia dwóch gmin od
dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, przez
5 kolejnych lat wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
zwiększy się o 5 punktów procentowych. Radny Zbigniew Włodarek zapytał czy zapis
w uchwale Gminy Żelazków dotyczący wyrażenia woli przystąpienia do procedury zmiany
granic administracyjnych Gminy Żelazków polegającej na włączeniu terenów Gminy Kalisz
do terytorium Gminy Żelazków ma wpływ na podstawę prawną łączenia gmin. Pan Sekretarz
wyjaśnił, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia łączy, dzieli lub przyłącza jakąś część
ternu innej gminy, więc nie zależnie od intencji czy określenia użytego w uchwale Gminy
Żelazków, łączenie dwóch gminy skutkuje powstaniem jednej gminy.
Radny Jacek Konopka zapytał o harmonogram i termin połączenia gmin oraz o skutki
formalno – prawne połączenia. Odpowiedzi udzielił p. Sekretarz wskazując, że przy dużym
zaangażowaniu poszczególnych wydziałów istnieje możliwość przeprowadzenie procedury
wszczynającej do końca marca, a samo połączenie mogłoby nastąpić najwcześniej w styczniu
2019r. Skutkiem prawnym byłoby rozwiązanie z mocy prawa Rad obu gmin. Radny Dariusz
Grodziński zgłosił wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad Komisji projektu
uchwały w sprawie połączenia gmin Miasto Kalisz i Żelazków oraz przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów - 2 osób za, 4 osoby przeciw (6 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 5 osób za, 3 osoby przeciw
(8 obecnych).
Wobec powyższego przedmiotowy projekt uchwały dalej omawiała jedynie Komisja Budżetu
i Finansów.
Radny Dariusz Witoń zgłosił wniosek formalny dotyczący zmiany zapisu w paragrafie
pierwszym wyrażenia woli połączenia Gminy Miasto Kalisz z Gminą Żelazków polegającą na
włączeniu terenu Gminy Żelazków do terenu Gminy Kalisz.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za (4 obecnych).
Głosownie nad projektem uchwały w sprawie połączenia gmin Miasto Kalisz i Żelazków oraz
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wraz z wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za (4 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta
Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.:
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się (6 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej – 3 osoby za, 5 osób wstrzymało
się (8 obecnych).
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalisza.
Projekt uchwały przedstawiła p. Izabela Grześkiewicz – Kierownik Biura Rewitalizacji.
Radny Martin Zmuda zapytał o rewitalizację płyty Głównego Rynku. Pani Durlej
poinformowała, że przetarg jest w trakcie przygotowań, wydane zostało pozwolenie na
budowę, a harmonogram prac jest nadal aktualny.
Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się (6 obecnych).
Komisja Rewitalizacji - 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się (6 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 7 osób za, 1 osoba wstrzymała się
(8 obecnych).

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 5 osób za, 3 osoby wstrzymały
się (8 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 4 osoby za (4 obecnych).
Ad.15. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta
Kalisza.
Projekt uchwały omówiła p. Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
Radny Radosław Kołaciński zgłosił wniosek formalny w sprawie: zmiany w par. 2 ust. 1
słowo "w roku" zamienić na "w latach poprzedzających".
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).
Kolejny wniosek formalny zgłosił Radny Tadeusz Skarżyński w sprawie dopisania
w par. 2 pkt. 1 po słowie kulturalnym słowo "sportowym".
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).
Następnie Radni przeszli do glosowania nad projektem uchwały wraz z wnioskami:
Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób za (6 obecnych).
Ad.16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Projekt uchwały został omówiony przez p. Skarbnik, Irenę Sawicką.
Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała się
(6 obecnych).
Komisja Rewitalizacji - 4 osoby za, 2 osoby przeciw (6 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 4 osób za, 3 osoby przeciw, 1 osoba
wstrzymała się (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 7 osób za, 1 osoba przeciw,
1osoba wstrzymała się (9 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 5 osób za (5 obecnych).
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
Projekt uchwały przedstawiła p. Irena Sawicka, Skarbnik Miasta.
Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała się
(6 obecnych).
Komisja Rewitalizacji – 4 osoby za, 2 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się (7 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 4 osoby za, 2 osoby przeciw,
1osoba wstrzymała się (7 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 5 osób za (5 obecnych).
Ad.18. Przyjęcie planu pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2018
rok.
Radni przeszli do głosowania:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 5 osób za (5 obecnych).

Ad.19. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
na 2018 rok.
Radni przeszli do głosowania:
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 7 osób za (7 obecnych).

Ad.20. Korespondencja
- uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez
Miasto Kalisz na 2018 rok,
- uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Miasta Kalisza na lata 2018 - 2033.
Przyjęto do wiadomości powyższą korespondencję.
Ad.21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Dariusz Grodziński w imieniu Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad Sesji Rady Miasta Kalisza
punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie połączenia Gmin Miasto Kalisz i Gminy
Żelazków.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 4 osoby za, 3 osoby przeciw
(7 obecnych). Wniosek zyskał akceptację większości i został przyjęty.
Radna Magdalena Spychalska zawnioskowała o zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej p. Sławomira Lasieckiego Wiceprezesa
Spółki Aquapark celem przedstawienia preliminarza prac związanych z budową basenu
Delfin.
Ad.22. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, przewodnicząca zamknęła posiedzenie,
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tomasz Grochowski
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza
/.../
Kamila Majewska
Przewodniczący
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Kalisza
/.../
Piotr Lisowski

Przewodniczący
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady
Miasta Kalisza
/.../
Roman Piotrowski
Przewodniczący
Komisji Rewitalizacji
Rady Miasta Kalisza
/.../
Martin Zmuda

