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Protokół nr 38/2017 

 

Z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 20 stycznia 2017 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 określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora 

finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016. 

5. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2017. 

6. Korespondencja: 

- informacja wiceprezydenta miasta dot. możliwości wprowadzenia dla pojazdów 

niskoemisyjnego paliwa CNG i LNG (dot. pisma Fundacji Green Fuel   

z dn. 6.12.2016r.) 

- informacja dyrektora MZDK dot. planowanej budowy mostu na rzece Swędrni 

łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową, 

- odp. na wniosek Nr 0012.7.122.2016 dot. wyników przeprowadzonej analizy SWOT 

i zestawienie kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego, 

- odp. Na wniosek nr 0012.7.190.2016 ws przygotowania informacji na temat opłat  

za korzystanie z gruntów komunalnych zajętych pod urządzenia elektroenergetyczne, 

których właścicielem jest ENERGA-OPERATOR S.A, 

- pismo DZ.4111.1.2017 MZBM dot. przetargu nieograniczonego na najem lokali 

użytkowych. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

+ projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta 

Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030” 

+ projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego” 

+ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

+ projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na 

lata 2017-2030.  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając wszystkich radnych 

i przybyłych gości. 



 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Przewodniczący komisji zaproponował rozszerzenie porządku obrad o cztery dodatkowe 

projekty uchwał: w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta 

Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”, w sprawie 

uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 

ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok  

i w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030, 

dodając je kolejno jako punkty 4, 5, 6 i 7, resztę punktów pozostawiając bez zmian.  

Zmodyfikowany porządek obrad radni przyjęli w głosowaniu: 9 osób za (9 obecnych).     

 

Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych 

przez podmioty niezaliczane od sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora 

finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Projekt uchwały omówiła pani Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

i Gospodarki Komunalnej.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 9 osób za (9 obecnych).     

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 

miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. 

Projekt uchwały omówiła pani Anna Durlej z Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.  

Do dyskusji na temat omawianego opracowania włączyli się: radni Krzysztof Ścisły, Dariusz 

Witoń. Pojawiające się pytania, dotyczące głównie stanu i funkcjonowania sieci ciepłowniczej 

w mieście skłoniły radnych do sformułowania wniosku, by na najbliższe posiedzenie komisji 

zaprosić przedstawicieli spółki Ciepło Kaliskie celem przedstawienia planów inwestycyjnych  

na terenie miasta Kalisza przynajmniej na najbliższe 3 lata.  

Głosowanie nad wnioskiem: 9 osób za (9 obecnych).     

 

Głosowanie nad projektem uchwały: 9 osób za (9 obecnych).    

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”.  

Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury UM.   

 

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych).    

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Wnioski dotyczące zmian w budżecie, dotyczące merytorycznie komisji środowiska, omówiła 

pani Skarbnik Irena Sawicka.    

Radny Krzysztof Ścisły pytał o kwestię budowy boiska przy ul. Granicznej, dlaczego akurat 

tam, a nie na przykład przy jakiejś szkole, która nie ma tego typu infrastruktury sportowej? 

Odpowiedzi udzieliła pani Anna Durlej z Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (9 obecnych).  

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030.  
Projekt uchwały omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. 



    

Głosowanie nad projektem uchwały: 9 osób za (9 obecnych).     

 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016. 

 

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 9 osób za (9 obecnych).     

 

Ad.9. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2017. 

Wobec braku dodatkowych propozycji do przedłożonego radnym planu pracy komisji na 2017 

rok radni przyjęli go w głosowaniu: 9 osób za (9 obecnych).      

 

Ad.10. Korespondencja.  

Informację dotyczącą planowanej budowy mostu na rzece Swędrni łączącego ul. Ciesielską  

z ul. Pontonową przedstawił pan Przemysław Mikurenda z Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji, który odpowiedział też na wszystkie pytania i wątpliwości radnych.       

 

Odpowiedź na wniosek komisji dotyczący przeprowadzenia analizy SWOT i przygotowania 

zestawienia kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego w okresie kiedy zarządzało nim 

Miasto i obecnie kiedy robi to PUK omówił pan Tomasz Taczała, kierownik Biura Nadzoru 

Właścicielskiego. Pan kierownik udzielił też odpowiedzi na pytania radnych dotyczące 

zarówno kwestii finansowych  związanych  z funkcjonowaniem cmentarza, jaki i aktualnej 

sytuacji związanej z terenami przeznaczonymi na pochówki. W tym temacie informacji udzielił 

pan Michał Pilas, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem.     

Do przedstawionej radnym analizy odniósł się pan Marek Nowacki, prezes Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych, odpowiadając w dalszej kolejności na pytania radnych. Ponieważ temat 

związany z zarządzaniem cmentarzem jest bardzo szeroki radni uznali, że należałoby mu 

poświęcić odrębne posiedzenie komisji z udziałem pana prezydenta i wiceprezydenta, któremu 

merytorycznie podlega cmentarz i w związku z tym sformułowali wniosek,  

by zwołać takowe w ciągu najbliższych dwóch tygodni.              

Głosowanie nad wnioskiem: 8 osób za (8 obecnych).   

 

Odnosząc się do przekazanej członkom komisji odpowiedzi na wniosek w sprawie opłat za 

korzystanie z gruntów komunalnych zajętych pod urządzenia elektroenergetyczne, których 

właścicielem jest ENERGA-OPERATOR S.A, radny Krzysztof Ścisły wystąpił z wnioskiem o 

uzupełnienie tego materiału o dodatkowe informacje dotyczące powierzchni zajętych przez 

napowietrzne linie przesyłowe ENERGA-OPERATOR S.A.  

Głosowanie nad wnioskiem: 7 osób za (7 obecnych).      

 

Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.  

 

Ad.12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

                                                                     Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki  

                                                                                     Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                                /.../  

                                                                                                   Roman Piotrowski  

 

        

 



 

 

 

 


