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Protokół Nr 0012.3.3.2018  

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.5.2.2018  

 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, 

Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.7.2.2018 

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Kalisza 
 

Protokół Nr 0012.8.2.2018 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Kalisza 

 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 18 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 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 

do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. (Ś+B) 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (R+B) 

5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

w celu wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej 

w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin 

objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019 – 2023. (R+B) 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, 

świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. (R+B) 

7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły 



ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie 

Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. (R+B) 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036. 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ”.   (Ś+B) 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej 

i Metalowców”.   (Ś+B) 

14. Korespondencja. 

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

- wybór Wiceprzewodniczących Komisji 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

 

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

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki 

Społecznej, Mirosław Gabrysiak, który powitał wszystkich obecnych.  

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Radny Radosław Kołaciński zgłosił uwagę dotyczącą miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które mają być omawiane na posiedzeniu. 

Wyjaśnił, że osiedla, których dotyczą te plany nie zostały poinformowane, że odbędzie 

się dyskusja. Następnie radny odczytał uchwałę podjętą przez Radę Osiedla 

Zagorzynek w sprawie protestu przeciwko zapisom projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców. Radny 

Kołaciński wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

„Miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ” oraz 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”. 

Radny Artur Kijewski poprosił o 10 minut przerwy. Radny Tadeusz Skarżyński wtrącił 

i zapytał, czy będzie ktoś z merytorycznego wydziału, kto odpowie na pytania 

związanie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

Pani Agnieszka Wypych Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki 

i Architektury poinformowała, że jeżeli chodzi o osiedle Chmielnik i ulicę Zjazd to nie 

było żadnych uwag. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Matalowców to było ponad 700 

uwag, część z nich została uwzględniona.  

Następnie Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Mirosław 

Gabrysiak ogłosił 10 minut przerwy.  



Po przerwie o udzielenie głosu poprosił Przewodniczący Rady Miasta, Janusz Pęcherz. 

Poinformował on, że plany miejscowe znajdują się w porządku obrad celem 

przedyskutowania i zapoznania nowych radnych z tym tematem, ale nie wchodzą, ani 

na najbliższą Sesję Rady Miasta, ani na Sesję 28 grudnia. Radny Kołaciński nie 

zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego ponieważ stwierdził, że jeżeli 

w porządku jest punkt dotyczący projektu uchwały, to uważa, że radni muszą 

wypracować już pewne stanowisko. Zapytał także, dlaczego radni tych osiedli nie 

zostali poinformowani o tym, że na dzisiejszym posiedzeniu będzie odbywała się 

dyskusja na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta poinformowała, 

że Rada Osiedla Zagorzynek wczoraj otrzymała informacje o Komisji, a radny osiedla 

Chmielnik nie mógł dzisiaj przyjechać.    

Następnie zagłosowano nad zdjęciem z porządku obrad punktów: Projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia „Miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego – 

Chmielnik Północ” oraz Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”.   

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 5 osób przeciw (9 obecnych). Wniosek nie 

został przyjęty.  

W związku z powyższym radny Dariusz Grodziński zaproponował zmianę nazwy 

punktów, skoro Przewodniczący Rady Miasta mówi o tym, aby dyskutować nad 

MPZP. Pan Pęcherz wyjaśnił, że nie chce nikogo zmuszać do dyskusji, ale jest na nią 

otwarty. Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy zmiana nazwy punktu wpłynie na 

procedowanie. Pani Wypych wyjaśniła, że wprowadzenie istotnych zmian w projekcie 

uchwały spowoduje ponowny obowiązek wyłożenia planu do publicznej wiadomości. 

Radny Kijewski zapytał, czy jeżeli dzisiaj Komisja przyjmie projekty uchwał, to czy 

później będzie można wprowadzać zmiany. Pani Wypych odpowiedziała, że to zależy 

jak duże będą zmiany i czy będą wymagały ponownego przeprowadzenia procedury 

planistycznej.  

Następnie poddano pod głosowanie wniosek radnego Grodzińskiego w sprawie 

zmiany nazwy punktu 12 i 13 na "Przedstawienie i omówienie założeń 

do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego …" 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 5 osób przeciw (9 obecnych). Wniosek 

został odrzucony.  

Wobec braku innych uwag rozpoczęto głosowanie nad zatwierdzeniem porządku 

obrad: 

Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 4 osoby przeciw (9 obecnych).  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za, 2 osoby przeciw 

(5 obecnych).  

Porządek obrad został przyjęty. 

 

 

 



Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 

do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. (Ś+B) 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej odczytał fragment 

projektu uchwały, w którym zapisano, że przedstawicielem Kalisza w Stowarzyszeniu 

Gmin i Powiatów Wielkopolski jest Prezydent Krystian Kinastowski, a jego zastępcą 

pan Jan Adam Kłysz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska.  

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za (5 obecnych). 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (R+B) 

Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła 

powyższy projekt uchwały. Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy w przypadku 

Ośrodka dla dzieci niesłyszących pracownicy mają obowiązek nauki języka 

migowego. Pani Jahura odpowiedziała, że niestety nie wie, ponieważ usługi tłumacza 

języka migowego omówione w projekcie uchwały dotyczą osób prywatnych. Radny 

Dariusz Grodziński zapytał, czy wysokość środków z Funduszu uległa zmianie na 

przestrzeni kilku lat, czy utrzymuje się na podobnym poziomie. Pani Dyrektor 

odpowiedziała, że od 3 lat wpływające środki kształtują się na podobnym poziomie.  

Głosowanie:  

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

w celu wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej 

w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin 

objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019 – 2023. (R+B) 

Pani Violetta Owczarek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła powyższy 

projekt uchwały. Poinformowała, że zachodzi konieczność podjęcia uchwały ponieważ 

poprzednie bazowały na starym programie, który od 1 stycznia ulegnie zmianie. 

Dodała, że wsparciu podlegają rodziny, które osiągną do 150% kryterium 

dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej. Wyjaśniła, że rada gminy ma 

uprawnienia do tego, aby właśnie to kryterium dochodowe podwyższyć. Radny 

Dariusz Grodziński zapytał, czy dobrze rozumie, że Rada Miasta uchwala coś, co jest 

już zatwierdzone przez Ministrów. Pani Owczarek odpowiedziała, że uchwała 

Ministrów nie ma takiej mocy by zmienić te kryteria, a sugeruje jedynie jak to 

kryterium powinno się kształtować. Radna Karolina Pawliczak zapytała, ile osób 

korzysta z takiej pomocy. Otrzymała odpowiedź, że 1850 osób. Radny Tadeusz 

Skarżyński zapytał, czy uchwała zmienia stawki, czy jest to tylko dostosowanie się do 



porządku prawnego. Pani Owczarek odpowiedziała, że jest to dostosowanie 

do przepisów.   

Głosowanie:  

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie 

rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. (R+B) 

Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że projekt ten dotyczy tych samych kwestii, które były omawiane 

w poprzednim punkcie.  

Głosowanie:  

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej 

lub ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że przedmiotowy projekt dotyczy możliwości złożenia przez 

Dyrektora szkoły wniosku o żywienie dla 20% uczniów szkoły.  

Głosowanie:  

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

Pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych poinformował, że podjęcie uchwały jest obowiązkiem ustawowym. 

Dodał, że program zawiera zadania jakie będą realizowane w ramach programu 

i pokrótce je omówił.  

Radny Artur Kijewski zapytał o kontrole podmiotów posiadających zezwolenia, 

z jakiego powodu jest ich mniej. Pan Sibiński wyjaśnił, że zmiana liczby kontroli 

wiąże się ze zmianami w prawie. Dodał, że więcej było działań z zakresu profilaktyki, 

co wiąże się z mniejszą ilością kontroli. Wyjaśnił, że kontrolujący ma obowiązek 

z dużym wyprzedzeniem poinformować podmiot kontrolowany o zbliżającej się 

kontroli, dlatego podmiot ma szanse na przygotowanie się, co powoduje, że kontrole 

nie zawsze pokazują właściwy obraz działalności.  

 

 



Głosowanie:  

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8 osób za (8 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. (R+B) 

Pan Janusz Sibiński Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych wyjaśnił, że wiele kwestii pokrywa się z punktem poprzednim 

ponieważ równolegle przeciwdziała się narkomanii jak i alkoholizmowi. 

Poinformował, że na ten program przeznacza się 185.000 zł. Dodał, że cały czas 

pojawia się problem dopalaczy, choć udało się zlikwidować legalne punkty, które 

sprzedawały tego typu substancje. Radny Roman Piotrowski zapytał, czy liczba zatruć 

spada czy wzrasta. Pan Sibiński odpowiedział, że ogólnie liczba zatrutych osób 

wzrasta, jednak składniki niektórych dopalaczy nie są znane, dlatego zatrucie nimi nie 

zawsze jest kojarzone z dopalaczami. Radna Barbara Oliwiecka poinformowała, że 

jakiś czas temu do ostrowskiego szpitala trafiła osoba zatruta dopalaczami. Radna 

rozmawiała wtedy z lekarzami, którzy o każdym takim przypadku informują prasę, 

aby nagłośnić temat i ostrzec innych. Zasugerowała, że takie ostrzeganie innych jest 

bardzo dobrym środkiem prewencyjnym. Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy 

zespół interdyscyplinarny będzie kontynuował pracę ponieważ zbierał on informację 

na temat punktów, w których sprzedawano dopalacze i też dzięki niemu w 2014 roku 

udało się konsekwentnie zamknąć wszystkie tego typu miejsca. Przewodniczący 

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej poprosił pana Sibińskiego 

o przekazanie tego pytania Wiceprezydentowi, aby pani Pawliczak uzyskała na nie 

odpowiedź.  

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8 osób za (8 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 

Poinformowała, że 20 grudnia odbędzie się ostatnia sesja, na której głosowane będą 

zmiany dotyczące budżetu na 2018 rok. Wyjaśniła, że na koniec roku dokonuje się 

pewnych uszczegółowień, co powoduje obowiązek dokonania ostatecznych zmian 

w budżecie.  

Radny Radosław Kołaciński zapytał, czy zdejmowana jest kwota 450.000 zł 

z ul. Głogowskiej oraz czy ściągane są środki z ul. Etruskiej i Ateńskiej. Pani Sawicka 

odpowiedziała, że zadania te nie są zdejmowane z budżetu ponieważ są tam 

rozpoczęte projekty, a w przyszłym roku inwestycje te będą finansowane z wolnych 

środków. Radny Kołaciński poinformował, że przez opieszałość Dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg i Komunikacji nie został ogłoszony przetarg na wykonanie 

ul. Głogowskiej. Zapytał także, czy teraz te pieniądze przepadną. Pani Skarbnik 



odpowiedziała, że ta kwota wraca do budżetu jako wolne środki. Radny Tadeusz 

Skarżyński podsumował i zapytał, czy dobrze rozumie, że Dyrektor MZDiK nie 

poinformował, że to zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2018r. przez co, nie 

można było przesunąć tych środków na inne zadanie. Pani Sawicka potwierdziła. 

Radny Dariusz Grodziński zapytał o 7.000 zł na namiot plenerowy dla Sołectwa 

Sulisławice. Pani Sawicka odpowiedziała, że część środków posiada Sołectwo 

z wygranego konkursu i jest to 7.000 zł, a część dokłada Miasto i jest to 6.000 zł 

ponieważ namiot będzie kosztował 13.000 zł. Następnie wywiązała się dyskusja 

między radnymi dotycząca środków dla Straży Pożarnej, które według radnych są 

bieżącymi wydatkami i nie powinny być realizowane z budżetu Miasta. Skarbnik 

Miasta wyjaśniła, że jest to przesunięcie środków, ale w budżecie Państwowej Straży 

Pożarnej, a nie Miasta.  

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 4 osoby się wstrzymały (9 obecnych). 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 5 osób za, 4 osoby się wstrzymały (8 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za, 2 osoby się wstrzymały 

(8 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za, 2 osoby się wstrzymały 

(5 obecnych). 

Projekt uchwały został przyjęty.  

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 

Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 4 osoby się wstrzymały (9 obecnych). 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za, 2 osoby się wstrzymały 

(8 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za, 1 osoby się wstrzymały 

(4 obecnych). 

Projekt uchwały został przyjęty.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Sławomir Lasiecki 

zarządził 10 minut przerwy.  

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Pan 

Mirosław Gabrysiak, zaproponował, aby zmienić kolejność punktów, tak by punkty 

14 i 15 omówić szybciej, a punkty 12 i 13 zostawić na koniec posiedzenia.  

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 7 osób za (7 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za (4 obecnych). 

Wniosek został przyjęty.  

Następnie Komisja przeszła do punktu 14 porządku obrad – korespondencja.  

 



 

 

Ad.14. Korespondencja: 

 Pismo w sprawie delegowania dwóch radnych do Kaliskiej Rady Seniorów. 

Radny Zbigniew Włodarek zgłosił panią Karolinę Pawliczak, a pan Artur 

Kijewski zgłosił radnego Leszka Ziąbkę.  

Wobec braku innych kandydatur radni przeszli do głosowania: 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych). 

Kandydatury zostały przyjęte.  

 Pismo w sprawie delegowania radnych do Kaliskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

Pan Dariusz Grodziński zgłosił radnego Tadeusza Skarżyńskiego. Natomiast 

radny Skarżyński zgłosił radnego Grodzińskiego. Przewodniczący Komisji 

Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej poprosił o kandydatury ponieważ 

w piśmie poproszono o wybór 4 radnych. Pan Janusz Sibiński z Wydziału 

Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wtrącił i wyjaśnił, że jeżeli Rada Miasta 

wydeleguje na przykład tylko trzech przedstawicieli to na ich miejsce wejdą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jako trzecia sama zgłosiła się 

radna Elżbieta Dębska. 

Wobec braku innych kandydatur radni przeszli do głosowania: 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych). 

Kandydatury zostały przyjęte.  

 Pismo dotyczące uzyskania tytułu prawnego do lokalu.  

Głosowanie: 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych). 

Wniosek uzyskał pozytywną opinię.  

 Wniosek dotyczący przyjęcia do Kalisza rodziny repatriantów. 

Pan Janusz Sibiński Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych wyjaśnił, że pozytywnie zaopiniowanie wniosku rozpocznie 

procedurę, w której zostanie sporządzony projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

tej rodziny i w ten sposób Miasto w pewien sposób już zobowiązuje się do 

przyjęcia rodziny repatriantów. 

Głosowanie: 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych). 

Wniosek uzyskał pozytywną opinię.  

 Pismo w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach Kapituły ds. 

przyznawania stypendiów im. Jana Pawła 

Pan Artur Kijewski zgłosił radną Elżbietę Dębską. Zgłosił się także pan Dariusz 

Grodziński. Na koniec radny Artur Kijewski zgłosił radną Agnieszkę 

Konieczną.  

Głosowanie:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 7 osób za (7 obecnych). 

Kandydatury zostały przyjęte.  

 Pismo w sprawie delegowani radnych jako opiekunów Młodzieżowej Rady 

Miasta. 



Radny Radosław Kołaciński zgłosił panią Barbarę Oliwiecką, a pan Marian 

Durlej zgłosił radną Kamilę Majewską.  

Głosowanie:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 7 osób za (7 obecnych). 

Kandydatury zostały przyjęte.  

 Pismo w sprawie delegowania radnych do reprezentowania Miasta Kalisza 

na Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta 

Gmina"  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Roman 

Piotrowski wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu delegowano tylko trzech 

radnych, w związku z tym potrzebny jest jeszcze jeden przedstawiciel Rady 

Miasta. Następnie wywiązała się dyskusja na temat tego, którzy przedstawiciele 

są właściwi, a którzy są zastępcami. Jako 4 reprezentant została zgłoszona 

radna Barbara Oliwiecka. 

Głosowanie:  

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za (4 obecnych). 

Kandydatura zostały przyjęta.  
 

Ad.15. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

- wybór Wiceprzewodniczących Komisji 

 Radny Tadeusz Skarżyński zaproponował pana Leszka Ziąbkę 

na Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Wobec braku innych kandydatur Komisja przeszła do głosowania: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 5 osób za, 3 osoby się wstrzymały 

(8 obecnych). Kandydatura została przyjęta.  

 Radny Roman Piotrowski zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Dębskiej 

na Wiceprzewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Wobec braku innych kandydatur Komisja przeszła do głosowania: 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych). 

Kandydatura została przyjęta.  
 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ”.   (Ś+B) 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”.   

(Ś+B) 

Pani Agnieszka Wypych, Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki 

i Architektury poinformowała, że procedowanie nad miejscowym planem Chmielnik – 

Północ trwało 1,5 roku i w tym czasie dwukrotnie plan przedstawiany był do wglądu. 

Mieszkańcy złożyli uwagi co do przebiegu jednej z dróg, następnie Prezydent 

przychylił się do próśb Kaliszan i zmieniono przebieg drogi. Dodała, że kwestią 

sporną jest także teren przy ul. Zjazd, którego właścicielem jest firma Orlen. 

Początkowo ten teren miał być przeznaczony na usługi, jednak podczas posiedzenia 

jednej z Komisji zawnioskowano o przeznaczenie tego terenu na zabudowę 

jednorodzinną lub zieleń. Może się to jednak wiązać z odszkodowaniem, które Miasto 

musiałoby ewentualnie zapłacić firmie Orlen. Wstępne wyliczenia wskazują, że kwota 



odszkodowania mogłaby sięgnąć 515.000 zł. Wyjaśniła, że jeżeli przeznaczenie terenu 

nie zmieni się, czyli nadal będzie przeznaczone na usługi mowy o odszkodowaniu nie 

ma.  

Radny Sławomir Chrzanowski wyjaśnił, że mieszkańcy osiedla bali się, że w okolicy 

powstanie kolejny market, dlatego zgłaszali prośby, które potem radni przekazali, aby 

zmienić przeznaczenie tego terenu. Radny Radosław Kołaciński poinformował, że na 

posiedzeniu Komisji jeszcze w poprzedniej kadencji przegłosowano wniosek o zmianę 

przeznaczenia terenu, o którym jest mowa. Jednak Wydział do tej pory nie wprowadził 

zmiany, która była przegłosowana przez Radę Miasta. Dodał, że nie jest pewny co do 

spadku wartości nieruchomości poprzez tą zmianę ponieważ niektóre nieruchomości 

w tej okolicy były sprzedawane po 450zł/m2.. Stwierdził także, że nie jest pewne to, 

czy firma Orlen wystąpi o odszkodowanie. Poza tym jakiś czas temu zasugerował 

Prezydentowi, aby wydelegował osobę, która pojechałaby do spółki Orlen 

i negocjowała w tej sprawie.  

Pan Jan Kłysz, Naczelnik Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

poinformował, że Rada Miasta opiniuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego i wskazuje pewne uwagi, jednak organem sporządzającym plan jest 

Prezydent i w tej sytuacji po prostu Prezydent nie przychylił się do propozycji Rady. 

Dlatego po raz kolejny jest to wprowadzone na Komisję, ponieważ Prezydent prosi 

o przegłosowanie planu w takiej formie. Dodał, że można wprowadzić do planu zapis, 

który wykluczałby budowę marketów wielkopowierzchniowych, o które boją się 

mieszkańcy. Pan Kłysz wyjaśnił, że zabudowa mieszkaniowa na pewno wygeneruje 

koszty związane z ochroną akustyczną.  

Następnie pani Agnieszka Wypych poinformowała, że na tym terenie mogą być 

zlokalizowane nieruchomości usługowe do 2.000 m2 i jest to zapisane w MPZP.  

Radny Kołaciński powiedział, że ma informacje, że niedaleko terenu, którego 

właścicielem jest Orlen swoją działkę ma pan Kaźmierczak, który planuje tam 

pobudować domki jednorodzinne podobne jak te przy ul. Łódzkiej i zapytał, jak to się 

ma do tego, że przy ul. Stawiszyńskiej raczej nie powinno się już budować domków 

tak jak wspomniał pan Kłysz. Naczelnik wyjaśnił, że pan Kaźmierczak otrzymał 

pozwolenie na budowę ponieważ nie ma tam jeszcze uchwalonego MPZP, poza tym 

domki te nie będą zlokalizowane bezpośrednio przy ul. Stawiszyńskiej. Drugie pytanie 

jakie zadał radny Kołaciński dotyczyło zaopatrzenia sklepów, które miałyby powstać 

na omawianej działce. Podkreślił, że drogi tam są wąskie i nie wie jak samochody 

ciężarowe, które zaopatrują sklepy miałyby wjeżdżać. Radny Leszek Ziąbka zapytał, 

jaką powierzchnię ma działka, o której mowa i czy spółka Orlen wyraziła zgodę na 

zmianę przeznaczenia terenu. Pani Wypych odpowiedziała, że powierzchnia działki 

wynosi 7.000 m2, a spółka Orlen nie wyraziła żadnej zgody na zmianę przeznaczenia 

terenu. Następnie radny Chrzanowski wraz z radnym Kołacińskim zaproponowali, aby 

przedyskutować jeszcze ten temat z radnymi i z mieszkańcami.  

Na koniec radny Mirosław Gabrysiak złożył wniosek o przesunięcie procedowania 

projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Głosowanie: 

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

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za (4 obecnych). 

Wniosek został przyjęty. 



Ad.16. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 

Sławomir Lasiecki zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział i dyskusję.  

 

 

 

 
Przewodniczący  

Komisji Budżetu i Finansów  

Rady Miasta  Kalisza  

/... /  

Sławomir Lasiecki 

 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

Rady Miasta  Kalisza  

/... /  

Marian Durlej 

 

Przewodniczący  

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej  

Rady Miasta  Kalisza  

/... /  

Mirosław Gabrysiak 

 

Przewodniczący  

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta  Kalisza  

/... /  

Roman Piotrowski 

 

 


