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Protokół Nr 0012.8.27.2020 

 z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Kalisza, 

które odbyło się w dniu 19 czerwca 2020 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 2019. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 

na lata 2020 – 2039. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji 

zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń 

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

7. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta 

Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta 

Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 

24 maja 2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

9. Korespondencja. 

a) Pismo MZBM z dnia 10-06-2020 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na 

najem lokali użytkowych. 



b) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

nr SO – 0955/31/3/Ka/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza o udzielenie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta Kalisza za 2019 rok.  

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji, Roman Piotrowski, który powitał 

wszystkich obecnych.  

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

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

 

Ad. 3. Raport o stanie gminy za rok 2019. 

Raport przedstawił Marcin Cieloszyk, naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza.  

Wobec braku pytań radni przyjęli raport do akceptującej wiadomości.  

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza omówiła projekt uchwały w zakresie merytorycznym 

komisji. Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy dopłaty dla spółki KLA były zawsze  

w podobnej kwocie przekazywane. Pani Skarbnik odpowiedziała, że były to różne kwoty 

uzależnione od wyników audytu. Roman Piotrowski, przewodniczący komisji zapytał, czy 

wcześniejsze audyty wskazywały przyczyny powstania zadłużenia. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że dokumentacja z audytu znajduje się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg 

Komunikacji i na pewno podane jest uzasadnienie, dlaczego taka kwota właśnie jest do 

dopłaty. Radna Barbara Oliwiecka poprosiła o przedstawienie projektów, które są 

przygotowywane. Pani Skarbnik wymieniła następujące zadania: budowa boisk przy Szkole 

Podstawowej Nr 17; rozbudowa ulicy Dobrzeckiej i ulicy Św. Michała - pogotowanie 

dokumentacji technicznej; przebudowa ulic w centrum miasta – ulica Śródmiejska, ulica 

Zamkowa i ulica Piskorzewska w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"; 

usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA  



w Kaliszu, rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej; połączenie ul. Księżnej Jolanty  

z ul. Budowlanych; przebudowa ul. Wykopaliskowej; przebudowa ul. Skalmierzyckiej na 

odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat; przebudowa ul. Kościuszki; projekt przebudowy  

ul. Śródmiejskiej, wykonanie projektu ul. Racławickiej; opracowania projektu na przebudowę 

Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa; opracowania projektu na przebudowę  

ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej, budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do  

ul. Smolnej); rewitalizacja centrum miasta Kalisza; budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii; przebudowa budynku Publicznego Przedszkola  

nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu –  

ul. Wykopaliskowa 45; utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego przy ul. Żwirki  

i Wigury 10; utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu 

Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"; uporządkowanie 

systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej; budowa 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; poprawa jakości powietrza poprzez 

zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza; regulacja cieków 

Krępicy i Piwonki; utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego  

w ul. Zachodniej; przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego; Kalisz, Rogatka Wrocławska 

(1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające; udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ 

sp. z o.o.” o kwotę 1.314.000 zł, środki zostaną przekazane na podniesienie kapitału 

zakładowego spółki; Winiarskie zmiany – Płuca Kalisza; sukces zawodowy. Podnoszenie 

kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość; 

środki na dzierżawę oraz serwis techniczny parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania; 

połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej; rozbudowa ulic  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza; 

remont Mostu Trybunalskiego; budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie  

Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu; opracowanie projektu na przebudowę 

sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa- Al. Wolności - ul. Sukiennicza; budowa nowej ulicy –

połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych; dotacja celowa dla 

OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

Radna Barbara Oliwiecka zapytała, na jakie konkretnie działania będą przeznaczone środki  

w zadaniu związanym ze zwiększeniem udziałów OZE. Marcin Cieloszyk, naczelnik 

Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza odpowiedział, że środki te planowane były do 

sfinansowania w ramach wydatków niewygasających umów zawartych na dofinansowania  

w obiektach indywidualnych. Roman Piotrowski, przewodniczący komisji zapytał, czy 



obecnym czasie spółka AQUAPARK KALISZ będzie w stanie spłacać swoje zobowiązania. 

Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza odpowiedziała, że Wydział Gospodarowania 

Mieniem, który prowadzi nadzór nad spółkami będzie się nad tym zastanawiać. Pan 

Cieloszyk dodał, że otrzymał informacje od spółki, że póki co nie ma takiego zagrożenia. 

Radny Leszek Ziąbka zapytał, jakie działania obejmować będzie zadanie dotyczące 

przebudowy pl. Jana Pawła II. Pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji 

wskazała, że nie zna tego projektu, ponieważ jest to projekt drogowy, przygotowywany przez 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Wobec braku dalszych pytań radni przeszli do 

głosowania: 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się (6 obecnych). 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2020 – 2039. 

Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza omówiła projekt uchwały w zakresie merytorycznym 

komisji. Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały 

się (6 obecnych). 

 

Ad. 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 przedstawiła Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków 

Mieszkalnych. Następnie radni przeszli do głosowania: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Wieloletniego programu współpracy 

Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu 

współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

Sprawozdanie przedstawił Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych. Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

 

 



Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta 

Kalisza z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta 

Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Projekt uchwały omówiła Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji. Radny 

Leszek Ziąbka zapytał, czy na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba beneficjentów się 

zwiększa czy maleje. Pani Grześkiewicz odpowiedziała, że mają dwuletnie doświadczenie  

i w 2018 roku wpłynęły 43 wnioski, z czego 21 wniosków zostało pozytywnie 

zweryfikowanych, z których dotację otrzymało 13 beneficjentów. Natomiast w tym roku 

wpłynęło 27 wniosków, 13 z nich zostało poprawnie złożonych i ci beneficjenci otrzymali 

dotacje. Przewodniczący komisji zapytał, jakiej wielkości środki miasto przekazuje na 

dotacje. Pani kierownik odpowiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zarezerwowany jest, co roku 1 000 000 zł. Następnie radni przeszli do głosowania: 6 osób za 

(6 obecnych). 

 

Ad. 9. Korespondencja. 

Radni zapoznali się z treścią: 

a) Pisma MZBM z dnia 10-06-2020 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na 

najem lokali użytkowych. 

b) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

nr SO – 0955/31/3/Ka/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza o udzielenie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta Kalisza za 2019 rok.  

 

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radna Barbara Oliwiecka zapytała, kiedy wejdzie pod obrady temat dotyczący odpadów 

komunalnych. Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza na początku podziękował 

radnym, którzy brali udział w spotkaniu dotyczącym gospodarki odpadami i dodał następnie, 

że planowane jest zorganizowanie posiedzenia komisji i sesji nadzwyczajnej w dniu  

29 czerwca, na której zostanie przedstawiona zmiana regulaminu w zakresie odbioru 

wielkogabarytów, a także będzie omawiana kwestia opłaty i związanej z nią podwyżką. 

Radna Oliwiecka wskazała, że nie należy źle oceniać radnych, którzy nie mogli wziąć udziału 

we wspomnianym spotkaniu, ponieważ obowiązki zawodowe nie zawsze na to pozwalają. 

Następnie radna dodała, że postulowała o to, aby kluby wytypowały osoby, które będą 

uczestniczyć w dyskusjach na ten temat, ponieważ taka dyskusja jest bardziej owocna. 



Wiceprezydent powiedział, że jeżeli znajdzie się jeszcze chwila czasu to razem z panem 

Pawłem Bąkowskim, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

zaprosi przedstawicieli klubów, aby przedstawić im sytuację związaną z odpadami 

komunalnymi. Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy kwestia wywozu odpadów na te cztery 

miesiące, kiedy Orli Staw będzie zamknięty została już rozstrzygnięta. Paweł Bąkowski, 

naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odpowiedział, że odbyło 

się postępowanie przetargowe, na które żadna firma się nie zgłosiła, co umożliwiło 

przeprowadzenie postepowania z jednym z wykonawców, aktualnie rozmowy prowadzone są  

z trzema potencjalnymi wykonawcami i przyszłym tygodniu wszystko powinno zostać 

uzgodnione i nie ma obaw, że zaistnieje taka sytuacja, że nie będzie miał, kto odbierać 

odpadów. Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy finansowo będzie to korzystniejsze niż było 

w Orlim Stawie. Pan Bąkowski wyjaśnił, że Orli Staw jest stosunkowo tanią instalacją  

i w całościowym bilansie na pewno nie będzie korzystniej. Radny Sławomir Lasiecki 

odnosząc się do wypowiedzi radnej Barbary Oliwieckiej wskazał, że radni tak naprawdę nie 

potrzebują osobnych zebrań w sprawie tylko odpadów, ponieważ funkcjonują komisje rady 

miasta w tym między innymi komisja środowiska, na którą może przyjść każdy radny  

a w razie potrzeby istnieje możliwość zwołania posiedzenia wspólnego komisji, co 

spowoduje, że radni będą mogli bez problemu uczestniczyć. Pan Bąkowski wyjaśnił, że  

w związku z tym, że objął to stanowisko niedawno, a zależało mu na omówieniu tego tematu 

w jak najszybszym czasie, dlatego też zorganizowane zostało spotkanie a nie posiedzenie 

komisji. Radny Lasiecki wskazał, że absolutnie nie jest to żaden zarzut w stosunku do 

naczelnika. Roman Piotrowski, przewodniczący komisji dodał, że w poprzednim roku były 

organizowane dodatkowe posiedzenia, na których omawiane były kwestie związane  

z odpadami komunalnymi i zostały zdominowane tematem dużych spółdzielni 

mieszkaniowych i odbiorem wielkogabarytów w związku, z czym nie było możliwości 

odniesienia się do całości problemu. Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza 

dodał, że dodatkowe posiedzenia komisji były ważne, ponieważ pomogły zapoznać się  

z opinią mieszkańców i wprowadzić zmiany do regulaminu, następnie stwierdził, że z tym 

problemem borykają się lub będą się borykać wszystkie samorządy. Wiceprezydent wskazał, 

że w stosunku do roku poprzedniego produkcja odpadów wzrosła o 7 000 ton, które miasto 

musi zagospodarować. Radna Barbara Oliwiecka dodała, że jeżeli pojawia się światełko  

w tunelu, że będą wprowadzone zmiany w ustawie i choć oczywiście śmieci produkują 

mieszkańcy, to są oni ostatnim ogniwem w łańcuszku, ponieważ bez zmiany ustawy  

o odpowiedzialności producenckiej nic się nie zmieni. Pan Bąkowski wskazał, że lobby 



producenckie jest tak silne, że pomimo wielu dyskusji na ten temat nie udało się do tej pory 

wprowadzić zmian. Radny Sławomir Lasiecki stwierdził, że zmiana ustawy  

o odpowiedzialności producenckiej nie rozwiąże problemu wielkogabarytów. Wiceprezydent 

dodał, że problem wielkogabarytów pojawia się sezonowo, a mianowicie w miesiącach 

wiosennych, czyli kwiecień i maj oraz w okresie wakacyjnym, kiedy to mieszkańcy robią 

najwięcej remontów, natomiast można kwestię wielkogabarytów uporządkować poprzez 

wprowadzenie zgłoszeń przeprowadzanych remontów do spółdzielni i właśnie spółdzielnie 

zauważając problem zorganizowały samodzielnie wywóz tych odpadów na Orli Staw. Radny 

Lasiecki wyraził swoje uznanie dla wiceprezydenta za przekonanie spółdzielni do 

kontrolowania remontów. Następnie Wiceprezydent dodał, że pojemniki na odpady będą 

dokładane wszędzie tam gdzie jest ich za mało. Radna Barbara Oliwiecka wskazała, że jedyną 

koncepcją ograniczającą produkcję śmieci jest płatność od ilości wyprodukowanych śmieci  

i w taką stronę powinny iść rozwiązania ustawowe. Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wskazał, że ideą wprowadzenia tej ustawy 

było to, aby odpady nie trafiały do lasów i rowów, co i tak się dzieje, więc jeżeli pójdziemy  

w tym kierunku to znowu się okaże, że więcej śmieci będzie tam lądować. Radna Oliwiecka 

stwierdziła, że system nie może okazywać słabości wobec przestępstwa. Pan Bąkowski 

wskazał, że największe koszty generuje zagospodarowanie odpadów i gdyby dzisiaj na 

przykład w Piwonicach była taka spalarnia jak w Koninie czy Poznaniu to stawka opłaty 

byłaby zupełnie inna. Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza dodał, że  

w ostatnim czasie słyszy się o planach likwidacji wiat na pojemniki na odpady, ponieważ nie 

spełniają wymogów ppoż., następnie wskazał, że jeżeli chodzi o temat spalarni to pan 

Bąkowski jest jednym z najlepszych specjalistów w Wielkopolsce, więc warto byłoby o tym 

pomyśleć, ponieważ jest to plan wieloletni.    

 

Ad. 11. 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 

 


