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Protokół 

XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza 
w dniu 8 sierpnia 2019 roku 

 
I. Otwarcie posiedzenia.        
 
Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na dzisiejszej 
Sesji Rady Miasta Kalisza:  
– radnych,  
– prezydenta, 
– wiceprezydentów, 
– Andrzeja Plichtę, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,  
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,  
– dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, 
– komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej,  
– przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów, 
– przedstawicieli kaliskich mediów. 
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego 
Adama Bujnickiego. 
 
Następnie przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez 
naciśnięcie na tabletach przycisku „KWORUM”. 
 
Przewodniczący – 1 sierpnia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta 
Miasta Kalisza w sprawie zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta 
Kalisza. Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości. 
 
Głos zabrał Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – w związku z tym, że 
musieliśmy unieważnić ten przetarg, który był ogłoszony wcześniej, w związku z tym 
musimy te uchwały, które były przyjęte na poprzedniej nadzwyczajnej sesji wycofać, 
w związku z tym zaszła konieczność zwołania tej sesji nadzwyczajnej. Nie wiem czy 
w tej chwili zaprezentować radnym tutaj te stawki, czy jeszcze później w trakcie? 
 
Przewodniczący – może jeżeli będzie, panie prezydencie, proponowałbym w punkcie 
dotyczącym stawek, jeżeli będzie taka potrzeba. 
 
Krystian Kinastowski – natomiast, szanowni państwo, w związku z tym, że musimy te 
uchwały, ponieważ one zakładały, że nowy regulamin wejdzie od września, musimy je 
wycofać, w związku z tym ta sesja i propozycja jest taka, by te uchwały ostatnio 
przyjęte wycofać tak byśmy mogli wrócić do tego systemu, który w zakresie wywozu 
nieczystości obowiązywał do tej pory, tak byśmy do końca września mogli zapewnić 
mieszkańcom odbiór nieczystości, natomiast do tego czasu my opracujemy nowy 



2 
 

regulamin, ogłosimy nowy przetarg tak, żeby od stycznia pracować już na nowych 
warunkach.  
 
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył XIII Nadzwyczajną Sesję Rady 
Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym można obradować i podejmować uchwały.          
 
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Tadeusza Skarżyńskiego. 
 
II. Podj ęcie uchwał w sprawie: 
 
Ad. 1. uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (str. 1-2). 
 
W dniu 14 maja 2019 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwały dotyczące gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
Przedmiotowe uchwały zostały podjęte w oparciu o porządek prawny obowiązujący 
w dniu ich przyjęcia przez Radę Miasta Kalisza. Wykonując obowiązki wynikające 
z treści uchwał Prezydent Miasta Kalisza podjął stosowne działania, aby wdrożyć 
w życie nowe zasady gospodarki odpadami na terenie miasta. 
W miesiącu lipcu zaś, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął szereg nowych 
przepisów dotyczących kwestii odpadów na terenie naszego kraju. Nowy porządek 
prawny wymaga dostosowania przygotowanego wcześniej nowego systemu odbioru 
odpadów komunalnych na terenie miasta Kalisza, który miał wejść w życie z dniem 
1 września 2019 roku, do nowych zasad, wprowadzonych w życie ustawą z dnia 
19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw. 
Konieczne jest zatem podjęcie uchwał uchylających poprzednie uchwały. 
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 
oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
O zabranie głosu poprosiła radna Karolina Pawliczak – nie kwestionuję, że należy 
uchylić uchwały, które są niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, zresztą 
były one dzisiaj bardzo szeroko i dokładnie również omawiane na wcześniejszych 
komisjach, ale moje wystąpienie sprowadzę do postawienia kilku tez. Mówił pan, że 
uprawiamy politykę, gdy przy podejmowanych w maju tego roku uchwałach 
dotyczących odpadów wnosiliśmy kolejne poprawki i korekty, bo uchwały te w naszej 
ocenie napisane zostały na kolanie. Mówił pan, że wykorzystujemy sytuację, bo mając 
większość nie chcieliśmy się zgodzić na zakładane wysokie podwyżki opłat, które 
mogłyby być konsekwencją podejmowanych uchwał. Wszystkie uchwały podejmowane 
przez radę miasta dotyczą bezpośrednio lub pośrednio naszych mieszkańców, 
w większym lub mniejszym stopniu dotykają ich, ale te dotykają ich w sposób 
szczególny, dlatego należało je przygotować również ze szczególną starannością 
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i pieczołowitością, profesjonalnie. Dziś przedkłada nam pan uchwały jedna po drugiej 
do uchylenia i 2 do zmiany. To widać jak bardzo nieprofesjonalnie traktuje pan swój 
urząd. Panie prezydencie, zabawa się skończyła. Sympatycznie jest pojeździć 
hulajnogą po dziurawym placu ratuszowym czy biegać z kosiarką wokół kaliskiej 
dziurelli, która notabene stała się siedliskiem gryzoni. Gorzej, kiedy trzeba zająć się 
poważną, codzienną pracą z jej wszystkimi konsekwencjami. Zadaję zatem publiczne 
pytanie, czy wie pan od kiedy rozpoczęły się pierwsze prace nad ustawą? Zaczęły się 
od sierpnia 2018 r. Na stronie Rady Ministrów można dokładnie prześledzić proces 
legislacyjny, w którym momencie nastąpiło zwiększenie prac nad tym projektem. 
W historii kaliskiego samorządu bowiem nie było takiej sytuacji, aby w tak krótkim 
okresie uchylono tyle uchwał, o które toczył pan takie polityczne boje. Dzięki 
poprzednikom sesja ta jest rejestrowana i zobaczyć pan może również, może z pewnym 
dystansem, swoją absurdalną argumentację. I nie może się pan już powołać na tak 
wygodną  wymówkę, że to wina poprzedników, bo miał pan bardzo wiele czasu, aby 
dobrze się przygotować. Wszystkie projekty, o czym wiele razy mówiliśmy, mógł pan 
zasięgnąć w stosunku do nich opinii, poradzić się. Miasto przecież płaci sporo 
rocznych składek na rzecz organów i stowarzyszeń, w których jest członkiem, 
np. Związek Miast Polskich, prenumeruje czasopisma typu „Wspólnota” i tak poważne 
zmiany ustaw są tam bardzo dogłębnie omawiane i podejmowane. Jeżeli z tego pan nie 
korzysta to po prostu nie płaćmy naszych publicznych pieniędzy. Panie prezydencie, 
chciałam zadać pytanie, kto zawiódł, kto poniesie konsekwencje, bo jedyne słowo, 
które nasuwa mi się w tej chwili to jest nieudolność.  
 
Krystian Kinastowski – prawda jest taka, że my ten regulamin tworzyliśmy wspólnie 
i dziwi mnie to pani zachowanie dzisiejsze, ponieważ również pani wprowadzała 
zmiany do tych uchwał i były to zmiany, które bezpośrednio wpływały na to, że ta cena 
była taka m.in. jaka się okazała po przetargu, także proszę nie odwracać w tej chwili 
kota ogonem, tylko pomóc nam ten, myślę, że bardzo ważny problem dla mieszkańców 
Kalisza rozwiązać. My robimy wszystko po to, żeby ten problem rozwiązać, 
obudziliśmy się w takiej rzeczywistości po przetargu, ja pamiętam jak jeszcze pani 
radna tutaj z tego miejsca mówiła – ceny nie wzrosną, a skąd my wiemy, że ceny 
wzrosną, a może nie wzrosną. To jest tutaj też nagrane również dzięki e-Sesji, można 
sobie to odtworzyć. My wiedzieliśmy, że te ceny wzrosną, chcieliśmy się przed tym 
zabezpieczyć, stan prawny na ten moment był taki, jaki był, dlatego te uchwały były 
przygotowane w ten sposób, natomiast pani bezpośrednio wpływała również na to, 
żeby ten zakres po prostu zwiększać i tą cenę sztucznie pompować. My mówiliśmy, 
proszę sobie przypomnieć spotkania w Villi Calisii, my mówiliśmy, że te zmiany, które 
wprowadzacie w zakresie również bioodpadów czy wielkich gabarytów, że to wszystko 
wpłynie na ten koszt, który będziemy musieli przerzucić na mieszkańca. Także powiem 
szczerze, że dziwi mnie ta wypowiedź, jest dla mnie niezrozumiała i mam wrażenie, że 
uprawia pani po prostu niepotrzebnie znowuż tutaj politykę.  
 
Karolina Pawliczak, ad vocem – oczywiście nieodzowna pana wymówka, że 
uprawiamy politykę. To pan przedkłada Radzie Miasta Kalisza uchwały i mamy prawo 
wymagać, żeby były one zgodne z prawem na podstawie obowiązujących przepisów. 
Wielokrotnie na sesji majowej wspominaliśmy o tym, przekazywaliśmy panu 
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informacje, że uchwały te są przygotowane na szybko, na kolanie i należy poczekać. 
Natomiast upierał się pan, aby podejmować ten temat, zresztą wiemy doskonale, jaki 
przebieg miała ta sesja, również do odtworzenia jest pana argumentacja wnioskująca 
o to i wręcz zmuszająca nas do tego, byśmy jak najszybciej ten temat na sesji podjęli. 
Proszę nie zrzucać winy na radnych miasta Kalisza, panie prezydencie, to pan pełni tą 
funkcję i proszę nie uciekać od odpowiedzialności.  
 
Przewodniczący – ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że legislacja nad zmianami do 
uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w gminach trwała rzeczywiście bardzo 
długo i w ciągu nocy się zmieniała, pewne zapisy. Ja byłem na szkoleniu takim 
w Poznaniu, gdzie przyjechał z wystąpieniem pan Kiełbus, mecenas i musiał je 
zmienić, bo w nocy na stronach ministerstwa ukazała się nowa wersja i trzeba było 
dopasować wystąpienie do zmieniających się spraw i dopóki nie ma uchwalonej 
ustawy dopóty prawo nie działa, musimy się opierać na porządku prawnym 
istniejącym.  
 
W związku z powyższym radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 22 osoby 
były za, 1 wstrzymała się od głosu (23 radnych obecnych) – przewodniczący  
stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 2. uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki 
za pojemnik o określonej pojemności (str. 3-4). 
 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także 
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
W związku z brakiem wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie 
pozytywnie go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – 
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 3. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
(str. 5-6). 
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy 
w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a następnie ustala stawkę takiej opłaty. Wyboru metody 
należy dokonać spośród czterech wymienionych przez ustawodawcę. Od 2013 r. 
w Kaliszu funkcjonuje metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Stawki 
zaś, odpowiadające tej metodzie obowiązują od 01.01.2016 r. 

Od 1 stycznia 2019 r. w znaczny sposób wzrosły koszty funkcjonowania systemu 
odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Kalisza. Wzrost ten spowodowany 
jest m.in. wzrostem stawki tzw. „opłaty środowiskowej”, której odprowadzanie jest 
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obowiązkiem ustawowym, niezależnym od samorządu gminnego. Wzrosły również 
koszty odbioru odpadów komunalnych po stronie usługodawców, którzy świadczą na 
rzecz Miasta usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.  
Tym samym, aby pokryć wydatki Miasta związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi na jego terytorium, które mogą być pokrywane jedynie z opłaty 
uiszczanej przez mieszkańców, konieczne jest zwiększenie stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zarówno jeśli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, jak również jeśli odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny. Różnicuje się jednak wartość tych stawek w sposób znaczący – 
tak, aby zwrócić uwagę mieszkańców miasta na konieczność segregowania odpadów 
komunalnych przez wszystkich. 

Projekt uchwały szczegółowo omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów, natomiast 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza nie 
wypracowała pozytywnej opinii (7 radnych było za i 7 przeciw). 
 

W związku z brakiem wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go 
przegłosowano – 12 osób było za, 11 przeciw (23 radnych obecnych) – 
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Kalisza (str. 7-8). 
 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza. 
Z uwagi na przygotowany nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie miasta Kalisza, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do 
obowiązującego Regulaminu. Projekt nowego Regulaminu został pozytywnie 
zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Dokument 
ten, zawierający nowe regulacje prawne, został przyjęty przez Radę Miasta Kalisza. 
Jednak nowy porządek prawny, o którym była mowa wcześniej, wymaga 
dostosowania przygotowanego wcześniej nowego Regulaminu, który – jak to 
zakładano – miał wejść w życie z dniem 1 września 2019 roku, do nowych zasad. 
Wymaga to szeregu analiz i dyskusji, a więc stosownego czasu na stworzenie nowego 
modelu funkcjonowania gospodarki odpadami w Kaliszu, stąd też zaszła konieczność 
zmiany terminu wejścia w życie uchwały z maja 2019 r.  
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także 
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
Głos zabrała radna Karolina Pawliczak – chciałam zapytać o to, o co już na komisji nie 
udało mi się zapytać, nie udało mi się zadać pytania w związku z tym, że przeszliśmy 
do głosowania, a rzecz dotyczy § 2 projektu uchwały, którego treść się pozostawia, 
którego treść brzmi – w okresie od 31 grudnia 2019 r. odpady wielkogabarytowe, 
o których mowa w § 17, nie chcę czytać całego, całej treści paragrafu, natomiast 
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pozostawiamy tą treść w obecnie obwiązującej uchwale i chcę również zaznaczyć, że 
PSZOK-i na terenie miasta nie powstaną, jak zapewnia pan naczelnik, w związku z tym 
jak to się ma do obecnie obowiązującej uchwały w związku z regulaminem? Jak będzie 
się przedstawiał odbiór wielkogabarytów i z jaką częstotliwością? Bardzo proszę o tą 
informację, bardzo dokładną, będą one odbierane na terenie miasta. 
 
Jan Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – nad 
odpadami wielkogabarytowymi szczegółowo żeśmy rozmawiali 14 maja na sesji, na 
komisjach i ustaliliśmy pewne zasady, które wynikały z wniosków państwa radnych. Te 
zasady dotyczyły budownictwa wielorodzinnego i państwo radni chcieli, aby był 
pewien okres przejściowy, jeżeli chodzi o kwestie w ogóle odbierania odpadów 
wielkogabarytowych na terenie miasta Kalisza, aby nie było tak, że przestajemy 
odbierać w ogóle te odpady i one idą od razu, przez mieszkańców będą musiały być 
dowożone na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, żeby wypracować 
pewną gradację zmian częstotliwości. Przypominam, że teraz jest to częstotliwość co 
2 tygodnie, następnie państwo radni ustalili, aby była ta częstotliwość raz w miesiącu, 
potem raz na kwartał, żeby ta częstotliwość była w czasie zmniejszana aż do uzyskania 
tej częstotliwości raz na kwartał. I stąd ten zapis w uchwale, on pozostaje, zgodnie 
z opinią radców może on pozostać. Czyli to jest zasada, którą państwo radni 
wypracowali 14 maja w dyskusji z prezydentem i to jest prośba państwa radnych, aby 
zmniejszać częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie zabudowy 
mieszkaniowej w sposób taki sukcesywny, coraz mniejszy, coraz mniejszy, stąd te 
zapisy. 
 
Radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 20 osób było za, 3 wstrzymały się 
od głosu (23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 5. uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (str. 9-10). 
 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także 
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
W związku z brakiem wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie 
pozytywnie go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – 
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 6. uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (str. 11-12). 
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Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 
Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
W związku z brakiem wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie 
pozytywnie go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – 
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 7. uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (str. 13-14). 
 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja 
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
W związku z brakiem wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie 
pozytywnie go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – 
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 8. uchylenia uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (str. 15-16). 
 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja 
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
W związku z brakiem wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie 
pozytywnie go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – 
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 9. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (str. 17-26). 
 
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2019 rok, sporządzonych na 
podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur oraz Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. 
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu 
Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja Rozwoju, 
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
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W związku z brakiem wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie 
pozytywnie go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – 
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-
2038 (str. 27-55). 
 
Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku Nr 1 oraz 
zmian w załączniku Nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które 
wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. 
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 
oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, natomiast całościowo projekt 
uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
Ze względu na oczywistą omyłkę, która wkradła się do objaśnień do projektu uchwały, 
przewodniczący poprosił radnych o wprowadzenie poprawki – na drugiej stronie 
objaśnień w tirecie dotyczącym wniosku nr WGOŚ.301.14.2019 termin zawarcia 
nowych umów planowany jest na 01.01.2020 r., a nie jak napisano wcześniej – 
01.01.2019 r. 
 
O zabranie głosu poprosiła radna Barbara Oliwiecka – w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej w zmianach wynika, że 150 tys. zł jest odpisywane z zadania 
wykorzystania zasobów geotermalnych Kalisza, te pieniądze były zabezpieczone na 
lata 2018-2020 i są przeznaczone na rozstrzygnięcie przetargu na działania 
rewitalizacyjne. I moje pytanie jest takie, ponieważ ja się już o to dopytywałam 
w interpelacji w lutym i w marcu, dostałam odpowiedź, że mamy wybrane miejsce 
odwiertu próbnego dla Kalisza, mamy projekt robót geologicznych, mamy decyzję 
marszałka, który akceptuje te roboty geologiczne. I z interpelacji, jak pan prezydent 
mnie informował, w zasadzie ze strony miasta, aby złożyć wniosek o dofinansowanie 
badań i tego odwiertu potrzeba 2 dokumentów – plan zagospodarowania, gospodarki 
niskoemisyjnej i założenia do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, w energię 
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030. Te dokumenty miały być tylko 
uzupełnione, przedłożone radzie i tak, jak pan prezydent mówił, że miasto będzie 
wnioskowało o dofinansowanie tych próbnych odwiertów. Chyba nie trzeba mówić, 
jakie to jest ważne, żeby pozyskiwać inne, alternatywne źródła energii dla węgla. Do 
tej pory cały czas się spotykamy z tym, że są odpisywane pewne sumy, tak? Teraz jest 
150 tys. zł w lutym, w marcu było 665 tys. zł. Ja tu wyrażam poważną obawę, czy to 
nie opóźni realizacji zadania, bo 2020 r. a my uszczuplamy ten budżet, a nadal nie 
widać jakiegoś postępu w tym temacie i to jest takie moje pytanie, może zanim 
zagłosujemy, czy, panie prezydencie, czy jestem w stanie uzyskać odpowiedź? Na jakim 
etapie jesteśmy z tymi 2 dokumentami i czy uszczuplanie ciągle pieniędzy na tym 
zadaniu nie opóźnia nam realizacji tego zadania i czy nadal miasto jest 
zainteresowane tymi odwiertami próbnymi? 
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Jan Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – wody 
geotermalne to oczywiście nośny temat i miasto Kalisz tutaj jakby jest jednym z miast, 
wielu miast, które stara się o to, aby przeprowadzić odpowiednie badania, aby 
pozyskać również na te badania środki. Ja byłem w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i rozmawiałem z przedstawicielami. Są środki na to, aby takie badania 
sfinansować. Tak jak pani radna powiedziała, warunkiem jest, aby przygotować 
odpowiednio wniosek i aby przedłożyć stosowne dokumenty, które będą załącznikami 
do tego wniosku. Te dokumenty to plan niskiej emisji, oczywiście plan zaopatrzenia 
miasta w energię. On do tej pory nie zawierał danych dotyczących wód 
geotermalnych, więc on wymaga uzupełnienia o te rzeczy, natomiast plan to pewna 
procedura przygotowania go, trzeba go, powołać odpowiednią osobę, ta osoba to 
przygotowuje, przeprowadzić stosowne procedury, również procedury związane 
z dostępem do informacji o środowisku. To są nie dni, nie tygodnie pracy urzędu, tylko 
to są już miesiące pracy urzędu. Tą sprawą zajmuje się energetyk miejski i stosowne 
działania zostały podjęte, aby państwu radnym w jak najszybszym tempie przedłożyć te 
dokumenty. Natomiast nabór cały czas jest, nie ma zagrożenia, że upłyną terminy 
dotyczące złożenia stosownego wniosku, w tej sprawie prezydent również 
współpracuje z Energą, dlatego że tutaj jest przy tych działaniach korelacja zawsze 
2 podmiotów, jednym z tych podmiotów, które również są zainteresowane tym 
poborem tej wody jest spółka Energa i cały czas są prowadzone razem z nimi badania, 
ponieważ oni też zobligowali się, że pewne rzeczy, które będą potrzebne, a będą 
kosztowne również dla miasta, sfinansują jeżeli będzie taka potrzeba, ale to oczywiście 
za chwilę. Prace są dalej prowadzone, będą, one wymagają miesięcy a nie tygodni, 
w związku z tym w odpowiednim momencie jak pan prezydent będzie już przygotowany 
do przedłożenia tych dokumentów, na pewno zostaną państwu radnym, po 
przeprowadzeniu tej procedury środowiskowej, przedłożone.  
 
W związku z powyższym radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt 
uchwały – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził 
przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 11. zmieniającej uchwałę w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli 
i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw 
(str. 56-57). 
 
W 2019 roku kończy się czteroletnia kadencja rad sołeckich. Zgodnie 
ze statutami poszczególnych sołectw Rada Miasta Kalisza określa liczbę członków 
Rady Sołeckiej.  
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz 
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.  
 
W związku z brakiem wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie 
pozytywnie go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – 
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
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III. Zamkni ęcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie 
XIII Nadzwyczajnej Sesji. Następna, XIV sesja, odbędzie się 26 września 2019 r. 
o godz. 9:00. 
 
 

   Przewodniczący 
          Rady Miasta Kalisza 

            /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
Sporządziła: 
8.08.2019 r. E. Pastuszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


