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PROTOKÓŁ nr 0012.7.49.2017 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miejskiej Kalisza 

 

z posiedzenia w dniu 20.10.2017 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 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

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

Kalisza na lata 2017-2030. 

5. Zapoznanie się z planami dotyczącymi rewitalizacji starówki Miasta Kalisza (punkt  

z planu pracy komisji na 2017 rok). 

6. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta – omówienie bieżącego stanu 

zabezpieczeń (punkt z planu pracy komisji na 2017 rok). 

7. Korespondencja. 

- pismo przewodniczącego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” dotyczące programu modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” z zamiarem stworzenia Regionalnego Centrum Recyklingu 

Odpadów Komunalnych. 

- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na interpelację radnych klubu „Tak dla 

Kalisza” z wykonania badań jakości wody i osadów dennych zbiornika „U Grona”.  

      8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

      9. Zamknięcie posiedzenia.             

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.  

Prowadzący obrady Dariusz Witoń, wiceprzewodniczący komisji powitał wszystkich radnych 

i zaproszonych gości.  

 

Ad.2.  Zatwierdzenie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący komisji zaproponował, aby w związku z obecnością na posiedzeniu 

mieszkańców osiedla Zagorzynek zainteresowanych tematem zamiaru budowy stacji 

przeładunkowej odpadów komunalnych (pismo zawarte w korespondencji), zaproponował 

omówienie punktu siódmego – korespondencja – w punkcie trzecim porządku obrad, a dalsze 

punkty pozostawienie według wcześniej zaplanowanej kolejności. Zaproponowaną zmianę 

radni przyjęli w głosowaniu.  

Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).  

 

Ad.7. Korespondencja. 

Pod obrady komisji wpłynęło pismo pana Daniela Tylaka, przewodniczącego Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dotyczące programu modernizacji 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, którego jednym  



z elementów miałoby być  stworzenie Regionalnego Centrum Recyklingu Odpadów 

Komunalnych i budowa stacji przeładunkowej odpadów. Pojawiły się też plany 

zlokalizowania  tej inwestycji na osiedlu Zagorzynek w Kaliszu. Ów pomysł spotkał się  

z dużym sprzeciwem mieszkańców (600 podpisów pod petycją przeciwko realizacji zadania 

w tym miejscu), którzy liczną grupą - wraz z członkami Rady Osiedla - pojawili  się  

na posiedzeniu komisji, by wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii. Przed rozpoczęciem 

dyskusji, prowadzący obrady Dariusz Witoń, wiceprzewodniczący komisji, odczytał treść 

ww. pisma. Następnie, w celu uzupełnienia zawartych w nim kwestii, głos zabrał pan Daniel 

Tylak, przewodniczący  Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 

Kolejno w dyskusji wypowiedzieli się: Radosław Kołaciński, radny i jednocześnie 

mieszkaniec Zagorzynka oraz inni obecni na posiedzeniu mieszkańcy zwracając się z prośbą 

o wyjaśnienie nurtujących ich kwestii oraz wyrażając swój zdecydowany sprzeciw wobec 

planowanej inwestycji. Stanowisko w  tej sprawie, z dołączoną listą sześciuset nazwisk 

mieszkańców Zagorzynka, odczytała pani Agnieszka Banasiak, przewodnicząca Rady 

Osiedla. Zwieńczeniem dyskusji był wniosek formalny zgłoszony przez radnego Pawła 

Gołębiaka, dotycząc zwrócenia się do prezydenta Kalisza o zaniechanie zamiaru stworzenia 

Regionalnego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych na osiedlu Zagorzynek. 

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

 

Jednocześnie radny Paweł Gołębiak zawnioskował o wydanie przez komisję negatywnej 

opinii dotyczącej pisma pana Daniela Tylaka, przewodniczącego Związku Komunalnego 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w zakresie lokalizacji na terenie osiedla Zagorzynek 

Stacji Przeładunkowej Odpadów.   

Głosowanie w sprawie opinii: 8 osób za (8 obecnych).  

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 1 wstrzymała się od głosu  (6 obecnych). 

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 1 wstrzymała się od głosu  (6 obecnych). 

 

Ad.5. Zapoznanie się z planami dotyczącymi rewitalizacji starówki Miasta Kalisza 

(punkt z planu pracy komisji na 2017 rok). 

W tym punkcie informacje przekazała pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura 

Rewitalizacji oraz pani Dagmara Pokorska, naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta  

i Inwestycji.       

 

Ad.6. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta - omówienie bieżącego stanu 

zabezpieczeń (punkt z planu pracy komisji na 2017 rok). 

Informacje przekazał radnym pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych.     

 

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.  

 

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.        
Wobec wyczerpania porządku obrad pan radny Dariusz Witoń zakończył posiedzenie.         

 

 



Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miejskiej Kalisza 

/.../ 

Roman Piotrowski 

 

 

 

 

 

  

 

 


