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KRM.0012.0103.2019 

D2019.12.02987 

 

 

 

 

Protokół Nr 0012.8.19.2019  

 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta Kalisza, 

które odbyło się w dniu 20 grudnia 2019 roku 
 

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

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.    

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

 

 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach 

powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022”. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego 

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 

2020 rok. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, 

udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów.  

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości 

położonej w Kaliszu przy ul. Bujnickiego. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
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10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 

na lata 2019-2038. 

11. Projekt uchwały w ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019. 

12. Korespondencja. 

a) Pismo mieszkańca wnoszące uwagi i postulaty do „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długa i Szeroka”. 

b) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 

SO - 095169D3Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu. 

c) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 

SO - 0952473Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały budżetowej na 2020 rok. 

d) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 

SO - 0957473Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

WPF. 

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

14. 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: 4 osoby za (4 obecnych). 

 

Ad. 3. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na 

prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022”. 

Raport przedstawił Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska. Radny Piotr Mroziński zapytał, czy Miasto ma program informujący  

i zachęcający mieszkańców do korzystania ze zwolnienia z podatku z tytułu montażu paneli 

fotowoltaicznych. Pan Kłysz odpowiedział, że wymagałoby to opracowania jakiegoś 
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dodatkowego programu, natomiast Miasto nie posiada wystarczających środków do obsługi 

wszystkich programów i działań. Radny Mroziński wyjaśnił, że chodzi o działania edukacyjne 

dla mieszkańców a nie o nakłady finansowe. Radny Sławomir Lasiecki dodał, że również 

skłaniałby się do prowadzenia systemowej formy działania stałego informacyjnego, 

proekologicznego poprzez stronę miasta, czy Facebook. Pan Kłysz wskazał, że należałoby to 

przeliczyć, ponieważ może okazać się, że można wyznaczyć jednego pracownika, który 

będzie udzielał kompleksowej informacji dotyczącej danego programu. Radny Grzegorz 

Chwiałkowski zwrócił się z prośbą o oczyszczenie z ziemi koryta rzeki na odcinku od ulicy 

Bankowej do ulicy Śródmiejskiej. Następnie radny zaproponował, aby wybieranie piasku  

z dna rzeki Prosny było kontynuowane. Jan Adam Kłysz poinformował, że 8 stycznia spotyka 

się z p. Marecką, dyrektorem Zarządu Zlewni w Kaliszu i poruszy ten temat. Roman 

Piotrowski, przewodniczący komisji zapytał czy na czas, kiedy w Orlim Stawie będą 

przeprowadzane remonty przewidziana została pula rezerwowa na wywóz odpadów w inne 

miejsce. Naczelnik odpowiedział, że będzie to uzależnione od ściągalności opłat od 

mieszkańców. Radny Piotr Mroziński zapytał, kto ma wpływ na stan rzeki Prosny. Pan Kłysz 

odpowiedział, że Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie. Radny Sławomir Lasiecki 

dodał, że Miasto może podjąć działania we współpracy z Wodami Polskimi.  

Raport został przyjęty.   

  

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu 

budżetowego na 2020 rok. 

Projekt uchwały omówiła p. Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków 

Mieszkalnych. Radny Sławomir Lasiecki zapytał, czy oznacza to, że nie będą wracać 

mieszkania o charakterze socjalnym. Pani Wojterska wskazała, że lokale te teoretycznie są 

lokalami o obniżonym standardzie, chociaż biorą pod uwagę ul. Podmiejską 2, czy ul. 

Warszawską 93 to są to lokale o standardzie wyższym niż inne lokale normalne mieszkalne. 

Następnie radni przeszli do głosowania: 4 osoby za (4 obecnych). 

 

Ad. 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie. 

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

i Komunikacji, wraz z p. Karoliną Skrzypczyńską, p.o. prezesa Kaliskich Linii 

Autobusowych. Pan Gałka zdementował informacje powstałe w przestrzeni publicznej 
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dotyczące tego, że celem wprowadzenia tej uchwały jest podwyżka cen biletów. Załącznik, 

·w którym więdnieją ceny maksymalne jest powieleniem załącznika z poprzedniej uchwały. 

Ceny biletów ustalane są zarządzeniem Prezydenta i nie zostaną podniesione. Radny 

Sławomir Lasiecki stwierdził, że jak na to nie spojrzeć to widać, że bilety drożeją i za luksus 

możliwości zakupu biletu u kierowcy trzeba zapłacić. Następnie radny zapytał jak wysokie 

podwyżki są planowane. Krzysztof Gałka wyjaśnił, że w sprzedaży pozostają bilety  

w niezmienionej cenie a w przestrzeni publicznej głosy dotyczące podwyżek cen biletów nie 

wynikają z wprowadzenia biletów u kierowcy w wysokości 2 i 4 złotych tylko z interpretacji 

załączonej tabeli, w ten sposób, że ceny maksymalne przełożą się wprost na podniesienie cen 

biletów. Radny Piotr Mroziński zapytał, czy w biletomacie można zakupić bilet jednorazowy 

za 2,70 zł, jednogodzinny za 4 zł. Pani Prezes odpowiedziała, że bilet jednogodzinny za 4 zł 

jest dostępny wyłącznie u kierowcy dla gapowicza, który się nie zaopatrzył w bilet wcześniej. 

Radny dopytał, czy dostępny będzie bilet całodniowy za 5 zł. Pani Prezes potwierdziła, 

ponieważ wszystkie dotychczasowe bilety pozostają w sprzedaży. Radny Mroziński 

stwierdził, że patrząc na cennik wzrasta cena za bilet miesięczny. Pani Skrzypczyńska 

wyjaśniła, że ceny za bilety miesięczne nie wzrastają a w uchwale są wskazane ceny 

maksymalne, które nie zmieniły się od 2011 roku. Natomiast cennik ustala Prezydent Miasta 

Kalisza. Następnie radni przeszli do głosowania: 4 osoby za (4 obecnych).  

 

Ad. 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, 

udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  

z tych obiektów.  

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

i Komunikacji. Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 4 osoby za (4 obecnych). 

 

Ad. 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta 

Kalisza. 

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

i Komunikacji. Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 3 osoby za (3 obecnych). 
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Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości 

położonej w Kaliszu przy ul. Bujnickiego. 

Projekt uchwały omówiła Iwona Kasprzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem. 

Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 3 osoby za (3 obecnych).  

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Projekt uchwały omówiła Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. Wobec braku pytań radni 

przeszli do głosowania: 4 osoby za (4 obecnych). 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2019-2038. 

Projekt uchwały omówiła Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. Wobec braku pytań radni 

przeszli do głosowania: 3 osoby za, 1 osoba wstrzymała się (4 obecnych). 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019. 

Projekt uchwały omówiła Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. Wobec braku pytań radni 

przeszli do głosowania: 3 osoby za, 1 osoba wstrzymała się (4 obecnych). 

 

Ad. 12. Korespondencja. 

Radni zapoznali się z treścią:  

a) Pisma mieszkańca wnoszące uwagi i postulaty do „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Długa i Szeroka”. Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika 

Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury poinformowała, że 14 stycznia  

w Ratuszu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na które zostaną zaproszeni wszyscy 

radni. Radny Piotr Mroziński zapytał, czy na pierwszym spotkaniu był obecny Prezydent. 

Pani Wypych odpowiedziała, że było to spotkanie z przedstawicielami rady osiedla  

z udziałem Prezydenta Miasta Kalisza.  

b) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 

095169D3Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu, którą omówiła Irena Sawicka, skarbnik Miasta 

Kalisza. 
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c) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 

0952473Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 

budżetowej na 2020 rok, którą omówiła Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. 

d) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 

0957473Ka2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF, którą 

omówiła Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza. 

 

Ad. 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Piotr Mroziński odniósł się do wcześniej omawianej uchwały w sprawie ustalenia cen 

maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie i zapytał, czy mieszkaniec 

Opatówka chcąc się wybrać do Kalisza komunikacją miejską to będzie miał drożej czy nie. 

Pani Karolina Skrzypczyńska, p.o. prezesa Kaliskich Linii Autobusowych odpowiedziała, że 

zapłaci tyle samo, co do tej pory. 

 

Ad. 14. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


