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Protokół nr 43/2017 

 

 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 21 kwietnia 2017 roku 

………………………………………………………………………………………………....... 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. 

4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 

2016 roku.     

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego Miasta Kalisza.    

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

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

Kalisza na lata 2017-2030. 

8. Korespondencja. 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając wszystkich radnych 

i przybyłych gości.  
 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodniczący Roman Piotrowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu (pkt.3) w postaci informacji na temat pobierania przez Straż Miejską  

próbek popiołu do badań. W punkcie 4. Znalazłoby się Sprawozdanie z wykonania budżetu  

za 2016 rok i kolejne zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem.       

Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.3. Pan Dariusz Hyś, Komendant Straży Miejskiej Kalisza przedstawił informację na temat 

pierwszych wyników kontroli, których celem było pobranie próbek popiołu z palenisk  

w lokalach mieszkalnych i przebadanie ich w celu ustalenia, czy w danym miejscu dochodzi do 

spalania odpadów.   

 

 



 

 

 

Ad.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Wstępnie temat omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza, informując radnych  

m.in. jak przedstawia się wykonanie dochodów i wydatków Miasta za ubiegły rok. Następnie 

na temat wykonania budżetu wypowiedzieli się naczelnicy merytorycznych wydziałów oraz 

dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, m.in. Cmentarza Komunalnego, 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, 

Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji.  

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 7 osób za. 2 wstrzymały się od głosu  

(9 obecnych).       
 

Ad.5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień  

31 grudnia 2016 roku.   

 

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

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego Miasta Kalisza.    

Projekt uchwały omówił pan Marcin Fingas z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.      

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (8 obecnych).   

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Zmiany w budżecie związane tematycznie z zakresem spraw podległych komisji środowiska, 

omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. 

 

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

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

 

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

 

Ad.9.  Korespondencja. 

Radny Krzysztof Ścisły, nawiązując do przekazanej komisji odpowiedzi Prezydenta Miasta na 

wniosek z dnia 20 stycznia 2017 roku, dotyczący powierzchni nieruchomości komunalnych 

zajętych przez napowietrzne linie przesyłowe wysokiego napięcia ENERGA – OPERATOR 

S.A. wystąpił z wnioskiem o przedstawienie przez Prezydenta Miasta rozszerzonej informacji 

na temat wszystkich nieruchomości zajmowanych przez infrastrukturę spółek energetycznych. 

 

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

 

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący komisji Dariusz Witoń poinformował radnych, że wpłynęło  

od Prezydenta Miasta pismo na temat rozpoczętych właśnie konsultacji społecznych projektu 

„Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. 

Konsultacje potrwają do 18 maja, a z dokumentem można się zapoznać m.in. w Kancelarii Rady 

Miejskiej.  



Radny Krzysztof Ścisły wrócił do tematu Cmentarza Komunalnego i poświęconego mu  

specjalnego posiedzenia komisji. Ponieważ, zgodnie ze sformułowanym wówczas wnioskiem, 

radni otrzymali opinię radców prawnych w tej sprawie, radny Ścisły zapytał co dalej?  

Czy komisja zamierza podjąć jakieś dalsze działania w tym temacie? Pani Skarbnik nadmieniła, 

że u wiceprezydent Barbary Gmerek odbyło się spotkanie dotyczące cmentarza.  W związku z 

tym radny Ścisły wystąpił z wnioskiem o przedstawienie protokołu z ww. spotkania. 

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

Pani radna Jolanta Mancewicz pytała o kwestię przetargu na odbiór odpadów komunalnych, na 

jakim jest etapie? Informacji udzieliła pani Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.  

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 

 

               

           Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki  

           Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza  

            /.../  

                        Roman Piotrowski 

 

 


