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Protokół Nr 0012.8.15.2019  

 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta Kalisza, 

które odbyło się w dniu 18 października 2019 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 ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego  

w Kaliszu.   

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/63/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia  

28 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielenia i stawek procentowych bonifikat od 

jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiące 

własność Miasta Kalisza. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta 

Kalisza do roku 2030”. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

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

Kalisza na lata 2019-2038. 



9. Przedstawienie informacji z posiedzeń Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina. 

10. Informacja dotycząca harmonogramu prac związanych z usunięciem odpadów 

składowanych w magazynie na terenie Szczypiorna. 

11. Korespondencja. 

a) Pismo spółdzielni mieszkaniowych z dnia 30-09-2019 r. w sprawie przywrócenia 

usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

b) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

 Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

c) Pismo MZBM w sprawie przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych 

z dnia 09-10-2019 r. 

d) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6128.01.0362.2019.EB z dnia  

10-10-2019 r. 

 

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji, Roman Piotrowski, który powitał 

wszystkich obecnych. 

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad w głosowaniu: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego  

w Kaliszu.   

Projekt uchwały przedstawiła p. Daria Kozanowska, kierownik Biura Cmentarza 

Komunalnego. Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy Cmentarz posiada stronę internetową. Pani 

Kozanowska potwierdziła i zwróciła tylko uwagę, że nie jest to strona firmy PUK. Następnie 

radny zapytał czy są plany związane z poszerzeniem terenu Cmentarza. Pan Michał Pilas, 

zastępca naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem wskazał, że tereny przylegające do 

granic dzisiejszego Cmentarza, które mają zostać przeznaczone pod miejsca grzebalne  



zostały już wykupione, pozostały jeszcze do wykupienia działki z przeznaczeniem pod 

miejsca parkingowe. Pani Kozanowska dodała, że Cmentarz na dzień dzisiejszy obejmuje 

teren 22 hektarów i powiększy się o 20 hektarów. Radny Sławomir Lasiecki zapytał, czy na 

tym terenie jest plan zagospodarowania przestrzennego. Pan Pilas wyjaśnił, że miejscowy 

plan zagospodarowania tego terenu powstał jeszcze w latach 90-tych  i na jego podstawie 

Miasto mogło wykupić tereny a w przypadku braku porozumienia z właścicielem gruntu 

mogło zastosować procedurę wywłaszczeniową. Radna Barbara Oliwiecka zapytała, jak 

wygląda sprawa odpadów na Cmentarzu, czy jest wprowadzona segregacja. Pani Daria 

Kozanowska odpowiedziała, że segregacja odpadów jest wprowadzona, przy czym nie do 

końca się to sprawdza. Następnie radna zapytała, jaki jest procentowy udział kremacji we 

wszystkich pochówkach. Pani Kierownik wskazała, że jest to kilkunastoprocentowy udział. 

Następnie radni przeszli do głosowania: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad. 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/63/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia  

28 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielenia i stawek procentowych bonifikat od 

jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiące własność 

Miasta Kalisza. 

Projekt uchwały omówił p. Michał Pilas, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarowania 

Mieniem. Następnie radni przeszli do głosowania: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Projekt uchwały przedstawił p. Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji. Następnie radni przeszli do głosowania: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu 

Miasta Kalisza do roku 2030”. 

Projekt uchwały omówił p. Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska. Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy można wprowadzać zmiany 

do planu. Pan Kłysz odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ procedura 

tworzenia planu jest ściśle określona i polega na przygotowaniu dokumentu do tego 

przygotowywana jest prognoza, następnie wykładany jest do publicznego wglądu w czasie, 

którego można składać wnioski a po wprowadzeniu ewentualnych zmian wykłada się do 



ponownego wglądu, po zakończonej procedurze może zostać przyjęty w takim kształcie, ·w 

jakim został przygotowany. Radna Oliwiecka stwierdziła, że brakuje jej kilku ważnych 

zapisów a jeden jest według niej absurdalny a mianowicie zapisanie, jako szansy związanej ze 

zmianami w opadach integracji obywateli w czasie podtopień. Pan Kłysz wyjaśnił, że można 

nie uchwalić teraz tego planu, dodał również, że będzie on zmieniany, ponieważ nie wszystko 

udało się ująć w momencie sporządzania tego planu i na pewno pojawią się nowe 

przedsięwzięcia, które trzeba będzie dodać do planu. Radny Piotr Mroziński zapytał, kiedy 

wpłynął ten plan do Urzędu Miasta. Pan Jan Adam Kłysz odpowiedział, że wpłynął do 

Urzędu w czerwcu. Radna Barbara Oliwiecka wymieniła zapisy, których według niej zabrakło 

w tym dokumencie a mianowicie wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania w zakresie 

pogodowym a także zanieczyszczenia powietrza. Pan Kłysz odpowiedział, że jest to rozpisane 

na dwa różne działania w innych punktach. Następnie radna wskazała, że brak jest zapisów 

dotyczących nowych rozkładów jazdy i tras w zakresie transportu zbiorowego  

i zaproponowała, aby ja najszybciej przeanalizować plan i wprowadzić do niego zmiany. 

Naczelnik wyjaśnił, że oczywiście trzeba go uzupełniać na bieżąco o brakujące i pojawiające 

się zadania, ale należy się liczyć z tym, że za wprowadzane zmiany trzeba będzie zapłacić 

firmie, która to przygotowywała, następnie zobowiązał się do przygotowania analizy własnej  

i zwrócenie się do radnych o uwagi i wówczas zostanie podjęta decyzja czy należy rozpocząć 

procedurę zmiany planu. Radny Piotr Mroziński poprosił naczelnika Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska do złożenia deklaracji, że jeżeli radni przyjmą projekt 

uchwały na sesji to naczelnik zaproponuje harmonogram prac nad planem. Pan Kłysz zgodził 

się na podjęcie takich działań. Następnie radni przeszli do głosowania: 5 osób za  

(5 obecnych).       

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Projekt uchwały omówiła p. Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. Następnie radni przeszli 

do głosowania: 4 osoby za (4 obecnych). 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2019-2038. 

Projekt uchwały omówiła p. Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. Następnie radni przeszli 

do głosowania: 4 osoby za (4 obecnych). 

 



Ad. 9. Przedstawienie informacji z posiedzeń Zgromadzenia Związku Komunalnego 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina. 

Pan Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

poinformował, że na ostatnim posiedzeniu zgromadzenia podejmowane były kwestie 

związane ze stawką opłaty za przyjmowanie odpadów komunalnych do Orlego Stawu. Radny 

Sławomir Lasiecki dodał, że na jego wniosek rozpoczną się prace nad zmianą Statutu 

Związku a mianowicie rozszerzeniem działalności o odbiór odpadów. Następnie p. Kłysz 

dodał, że podejmowane uchwały w sprawie opłat były już drugą podwyżką cen w Orlim 

Stawie w tym roku. 

 

Ad. 10. Informacja dotycząca harmonogramu prac związanych z usunięciem odpadów 

składowanych w magazynie na terenie Szczypiorna.  

Pan Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

poinformował, że przygotowana zostatała specyfikacja potrzebna do wyłonienia wykonawcy 

na odbiór niebezpiecznych odpadów i procedura przetargowa powinna ruszyć od 

poniedziałku. Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza dodała, że w związku  

z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wykonawca będzie 

zobowiązany do wskazania gdzie zostaną wywiezione odpady oraz w jaki sposób zostaną 

zutylizowane. 

   

Ad. 11. Korespondencja. 

Radni zapoznali się z treścią: 

a) Pisma spółdzielni mieszkaniowych z dnia 30-09-2019 r. w sprawie przywrócenia usługi 

odbioru odpadów wielkogabarytowych. Prezes zarządu Kaliskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Włodzimierz Karpała przedstawił swoje niezadowolenie  

z wprowadzonych zmian w zakresie świadczonych usług dotyczących odbioru odpadów, 

zwłaszcza ograniczenie odbioru odpadów wielkogabarytowych. Jan Adam Kłysz, 

naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wskazał, że zmiana 

przyzwyczajeń mieszkańców jest trudna w realizacji zwłaszcza, że poprzednio 

częstotliwość odbioru była bardzo duża, ale wynikało to z tego, że Miasto nie posiadało 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i nie było innej możliwości a teraz sytuacja się 

zmieniła i mieszkańcy mogą na własną rękę odwozić wielkogabaryty na PSZOK. Radny 

Piotr Mroziński dodał, że jego zdaniem problem z zalegającymi wielkogabarytami na 

osiedlach będzie się pogłębiał i trzeba będzie wprowadzić zmiany w tym zakresie. 



Naczelnik przypomniał zebranym o zorganizowanej debacie na temat gospodarki 

odpadami komunalnymi, na którą zostali zaproszeni również przedstawiciele spółdzielni  

i rad osiedlowych. 

b) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

 Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r.  

c) Pisma MZBM w sprawie przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych z dnia 

09-10-2019 r. 

d) Pisma Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6128.01.0362.2019.EB z dnia 10-10-2019 r. 

 

 

Ad. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak. 

 

Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym 

oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

 

 

 

 
Przewodniczący  

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta  Kalisza  

/... /  

Roman Piotrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


