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PROTOKÓŁ nr 0012.4.49.2017 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu   

Rady Miejskiej Kalisza 

 

PROTOKÓŁ nr 0012.5.44.2017 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miejskiej Kalisza 

 

PROTOKÓŁ nr 0012.7.46.2017 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miejskiej Kalisza 

 

PROTOKÓŁ nr 0012.3.45.2017 

Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego 

Rady Miejskiej Kalisza 

 

PROTOKÓŁ nr 0012.2.44.2017 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza 

 

PROTOKÓŁ nr 0012.8.21.2017 

Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza 

 

ze wspólnego posiedzenia w dniu 4.09.2017r. 

 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B) 

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B) 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B) 



6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B) 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytniki  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B) 

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego 

Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 

2020. (Rew+P) 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

(E+P+Ro+Ś+B+Rew) 

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. (E+Ro+Ś+B) 

11.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

12.  Zamknięcie posiedzenia.   

 

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.  
Pani Kamila Majewska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powitała wszystkich 

radnych i zaproszonych gości.   

 

Ad.2.  Zatwierdzenie porządku obrad. 
Przedłożony porządek obrad radni wszystkich komisji przyjęli bez uwag. 

Głosowanie:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - 11 osób za (11 obecnych)   

Komisja Rewitalizacji - 5 osób za (5 obecnych)      

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 7 osób za (7 obecnych) 

Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za (5 obecnych) 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 9 osób za (9 obecnych) 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za  

(8 obecnych). 
  

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury.  
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza wyjaśniając, iż jest ona 

efektem apelu z jakim po sierpniowej wichurze zwróciły się do wielu lokalnych samorządów, 

władze gminy Czersk prosząc o finansowe wsparcie, które pomoże w usuwaniu dotkliwych 

skutków nawałnicy. Po przeanalizowaniu tej prośby, ale też pozyskaniu informacji, iż znaczne 

szkody wichura wyrządziła także w gminach znajdujących się w pobliżu Kalisza, prezydent 

miasta zdecydował, że należy wygospodarować z budżetu określoną pulę środków i przekazać 

poszkodowanym gminom, w wysokości uzależnionej od wielkości poniesionych strat. 

Odzwierciedleniem owej decyzji jest omawiany projekt uchwały oraz cztery następne, które 

głosowane będą w kolejnych punktach porządku obrad. Ich treść jest podobna, różnią się 

jedynie wysokością przekazywanej poszczególnym samorządom pomocy finansowej w postaci 

dotacji celowej. Pani Skarbnik poinformowała jednocześnie, że do poszczególnych projektów 

uchwał przygotowane zostały już stosowne umowy, w których jednoznacznie określony jest 

cel na jaki będą przeznaczone te pieniądze – uzgodniony wcześniej z poszczególnymi gminami. 

Jednocześnie pani Irena Sawicka wyjaśniła, iż zarówno w przypadku omawianego projektu, jak 

i dwóch innych dotyczących Opatówka i Szczytnik, w uzasadnieniu do uchwały pojawia się 



gmina Czersk, co jest oczywistą pomyłką pisarską, która zostanie skorygowana w materiałach 

sesyjnych. 

Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały z uwzględnieniem 

wspomnianej przez panią Skarbnik poprawki w uzasadnieniu.   

 

 

Głosowanie:  

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za  

(8 obecnych). 
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. 
Głosowanie:  

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za  

(8 obecnych). 
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. 
Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za  

(8 obecnych). 
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.6.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury.  
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z poprawką w uzasadnieniu.     

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za  

(8 obecnych). 
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytniki  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. 
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z poprawką w uzasadnieniu.     

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego –  

Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia 

Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta 

Kalisza do roku 2020. 
Jak wyjaśniła pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji, przedłożony projekt 

uchwały ma charakter porządkowy. Nie mogą bowiem obowiązywać na terenie gminy dwa 

akty prawne dotyczące tej samej materii. Jak zaznaczyła pani kierownik, na ostatniej sesji Rady 

Miejskiej uchwalony został Gminny Program Rewitalizacji, który uchyla poprzednio 

obowiązujący (uchwalony w 2013 r.). Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich  

i Poprzemysłowych do Roku 2020. Ten z kolei uchylał, co do zasady, wcześniejszy „Plan ….”  

przyjęty w 2012 r. Jednak z uwagi na to, iż w treści uchwały z 2013 r. nie było mowy wprost o 

uchyleniu – choć jak zaznaczyła pani kierownik nie musiało być, bowiem jak wynika z 

odpowiednich przepisów akty późniejsze uchylają z mocy prawa te przyjęte wcześniej – nie 



mniej jednak, by uporządkować całą sytuację przygotowany został niniejszy projekt uchwały 

uchylającej Zintegrowany Plan ….. z 2012 roku.  

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za  

(8 obecnych). 
Komisja Rewitalizacji -  5 osób za (5 obecnych). 

  

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.   
Zmiany w budżecie dotyczące merytorycznie poszczególnych komisji omówiła pani Skarbnik 

Irena Sawicka.     

Radni Tadeusz Skarżyński i Dariusz Grodziński pytali o Centrum Aktywności Mieszkańców 

„Piskorzewie”, które jak wynika ze zmian w budżecie, będzie miało inną lokalizację, a co za 

tym idzie nieco zmodyfikowaną nazwę. Wyjaśnienia dotyczące realizacji tego zadania, 

będącego jednym z elementów działań rewitalizacyjnych miasta i przyczyn, które stanęły na 

drodze utworzenia Centrum w planowanym wcześniej miejscu, przekazała pani Izabela 

Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji.   

 

Głosowanie nad projektem uchwały:   

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - 12 osób za (12 obecnych)  

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za  

(8 obecnych). 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych) 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 10 osób za (10 obecnych) 

Komisja Budżetu i Finansów - 8 osób za (8 obecnych) 

Komisja Rewitalizacji - 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 
Zmiany w WPF omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka.     

 

Głosowanie nad projektem uchwały:   

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:  12 osób za (12 obecnych)  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych) 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 10 osób za (10 obecnych) 

Komisja Budżetu i Finansów - 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak.  

 

Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.   
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji budżetu, pani Kamila Majewska 

zakończyła obrady.   

 
 

              Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury  

          i Sportu Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                                       /.../  

                                                                                                            Adam Koszada 



 

 

                                                                                                           Przewodniczący  

                                                                Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej  

                                                                                                    Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                                    /.../  

                                                                                                   Tomasz Grochowski 

            

 

              Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki  

           Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza  

            /.../  

                        Roman Piotrowski 

 

 

 

                                                                     Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego  

                                                                     oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                               /.../  

                                                                                               Magdalena Spychalska  

 

 

                                                                          Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

                                                                                            Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                              /.../  

                                                                                                   Kamila Majewska 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rewitalizacji   

                                                                                              Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                                /.../  

                                        Martin Zmuda  

 


