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Protokół 

XIX Sesji Rady Miasta Kalisza 
w dniu 23 stycznia 2020 roku 

 
I. Otwarcie posiedzenia.  
 
Przed powitaniem obecnych na sali Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta 
Kalisza oddał głos Krystianowi Kinastowskiemu, prezydentowi Miasta Kalisza – my 
chcieliśmy skorzystać z okazji, że mamy państwa wszystkich razem. Dzisiaj przypada 
Światowy Dzień bez Foliówki. My chcielibyśmy tutaj państwu wręczyć taki 
symboliczny prezent, takie torby wielokrotnego użytku, żebyście również byli 
ambasadorami jakby tej ekologicznej postawy. My takie torby rozdawaliśmy dzisiaj 
wśród mieszkańców, również taka akcja trwa, że jeżeli zgłoszą się dzisiaj do ratusza 
również taką torbę otrzymają i chciałbym również państwa zachęcić, żeby z tych toreb 
na co dzień z logo naszego miasta korzystać, będzie nam bardzo miło, jeżeli państwo te 
torby będziecie ze sobą nosić. Także korzystając z okazji, jeszcze przed rozpoczęciem, 
tak, mamy dla radnych i dla naszych gości dzisiaj z widowni taki prezent. 
 
Następnie przewodniczący powitał obecnych na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Kalisza:  
– radnych,  
– prezydenta, 
– wiceprezydentów, 
– 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. 
 
Przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na 
tabletach przycisku „KWORUM”. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
przewodniczący otworzył XIX Sesję Rady Miasta Kalisza, stwierdzając, że 
uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować 
i podejmować uchwały.  
 
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Mirosława Gabrysiaka. 
 
II. Propozycje zmian porządku obrad. 
 
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał przygotowane na XIX sesję, wraz 
z porządkiem obrad, w którym jest 6 projektów uchwał.  
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Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne 
projekty uchwał, w związku z tym przewodniczący zaproponował rozszerzenie 
porządku obrad, wprowadzenie w punkcie V numeracji rzymskiej – Podjęcie uchwał 
w sprawie – dodatkowych punktów numeracji arabskiej: 
7 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali 
użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony – przekazanego 
radnym 16 stycznia, 
8 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana █████████████* na 
Prezydenta Miasta Kalisza – przekazanego w dniu dzisiejszym, 
9 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg pana █████████████* na 
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu – przekazanego 
w dniu dzisiejszym, 
10 – projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Kalisza zbadania skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIK na 
Prezydenta Miasta Kalisza – przekazanego w dniu dzisiejszym. 
 
Przewodniczący poprosił zatem radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7 
arabski, znajdujący się w punkcie V rzymskim, projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na 
czas nieoznaczony – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas 
głosowania – Roman Piotrowski). 
 
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski, znajdujący się w punkcie V 
rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana 
█████████████* na Prezydenta Miasta Kalisza – 22 osoby były za (22 radnych 
obecnych, nieobecny podczas głosowania – Roman Piotrowski). 
 
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9 arabski, znajdujący się w punkcie V 
rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg pana ████████████* 
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu – 22 osoby 
były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania – Roman Piotrowski). 
 
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 arabski, znajdujący się w punkcie 
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miasta Kalisza zbadania skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIK 
na Prezydenta Miasta Kalisza – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny 
podczas głosowania – Roman Piotrowski). 
 
Wobec braku innych propozycji bądź uwag do porządku obrad, przewodniczący 
stwierdził przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie V 
rzymskim dodatkowych punktów. Poprosił też o naniesienie zmian w materiałach 
sesyjnych, w punkcie V rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 6 arabskim punktów od 
7 do 10. 
 
III. Przyj ęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Kalisza. 
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Wobec braku uwag do protokołu z XVIII Sesji, wyłożonego do wglądu w Kancelarii 
Rady Miasta, przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu. 
 
IV. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie prezydenta Miasta z wykonania uchwał rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym radni otrzymali w wersji elektronicznej 
w dniu wczorajszym. 
 
O zabranie głosu poprosił radny Zbigniew Włodarek – przekartkowałem informację 
pana prezydenta, bo ona była wręczana przed sesją, na kilka minut przed sesją i w tej 
informacji być może, że pośpiech to spowodował czy brak czasu, nie dostrzegłem 
informacji związanej z 20-leciem przyłączenia do miasta Kalisza trzech sołectw – 
Sulisławic, Sołectwa Sulisławic i Dobrzeca. Było to ważne wydarzenie na tamten czas, 
jest z nami na sali pan były sołtys, pan Bogumił Łączyński, który odegrał w tej kwestii 
dużą rolę, wspierał go mocno pan Jan Kaźmierczak, były sołtys Dobrzeca, niestety już 
nieżyjący i 20 lat temu w historii nowej polskiego samorządu udało nam się w Kaliszu 
przyłączyć ościenne miejscowości, sołectwa do miasta. Chcę za to podziękować 
państwu, którzy mieszkają na terenie tych sołectw. Mieszkańcy tych sołectw pamiętali 
o tym wydarzeniu, odbyła się msza w kościele w Szczypiornie, były delegacje, były 
osoby, mieszkańcy tych trzech sołectw, był pan prezydent Kinastowski na tym 
spotkaniu, byłem także ja, dziękuję za zaproszenie pani sołtys. Wydaje mi się, że warto 
o tych rzeczach pamiętać, bo nieudane próby w poprzednim okresie rozszerzenia 
granic miasta pokazują nam na fakt, czy wskazują na fakt, że o takich rzeczach trzeba 
pamiętać, przypominać kaliszanom, że to miało miejsce, a tylko jedną cyfrę przytoczę 
na zakończenie swojej wypowiedzi, że Kalisz wtedy zyskał o 3,6 tys. więcej 
mieszkańców, co wystarczało na długie, długie lata byśmy byli 100-tysięcznym 
miastem.  
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
Ad. 1. upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza (str. 1-2). 
 
W związku z zapisami ustawy o samorządzie gminnym na zasadach ustalonych przez 
radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 
Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia 
podróży służbowej określa przewodniczący rady w poleceniu wyjazdu służbowego.  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy czynności, o których mowa powyżej w stosunku do przewodniczącego rady 
dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas 
głosowania – Roman Piotrowski) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 
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Ad. 2. powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów 
na ławników (str. 3-4). 
 
24 października 2019 r. Rada Miasta Kalisza dokonała wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego i Sądu Rejonowego na kadencję 2020-2023 spośród kandydatów 
zgłoszonych przez podmioty uprawnione. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu 
postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na 
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub 
kandydat, który nie został wybrany, może odebrać kartę zgłoszenia wraz 
z dokumentami w terminie 60 dni od daty przeprowadzenia wyborów. 
Dokumenty, które nie zostaną odebrane, podlegać będą zniszczeniu przez powołaną 
Komisję, w terminie 30 dni od upływu terminu przewidzianego na ich odbiór.  
Projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku 
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 3. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok (str. 5-32). 
 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada 
Miasta Kalisza zobowiązana jest do uchwalania corocznego Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Program wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-
2025. Uwzględniono w nim cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-
2020. 
Program obejmuje opis dotychczas realizowanych działań oraz zadania planowane do 
realizacji w 2020 r., wynikające z nałożonych przez ustawę zadań własnych gminy. 
Wszystkie zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ukierunkowane są na przeciwdziałanie 
zjawisku nadużywania alkoholu oraz zminimalizowanie jego skutków społecznych, 
w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także szkód zdrowotnych u osób 
dotkniętych problemem alkoholowym. 
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, 
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia 
i Polityki Społecznej; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu 
i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
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Ad. 4. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 
(str. 33-55). 
 
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Miasta Kalisza zobowiązana 
jest do uchwalania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
Program również wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2016-2025. W Programie uwzględnione są cele operacyjne dotyczące profilaktyki 
i rozwiązywania problemów narkotykowych określone w Narodowym Programie 
Zdrowia na lata 2016-2020. 
Program obejmuje opis dotychczas realizowanych działań oraz planowane do 
realizacji, wynikające z nałożonych przez ustawę zadań własnych gminy: zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom osób uzależnionych pomocy 
psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej, wspomaganie działań instytucji i organizacji służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii, pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom. 
Wszystkie zadania realizowane w ramach Programu mają za zadanie rozwiązywanie 
problemów narkotykowych w naszym mieście. 
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, 
Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Rodziny, Zdrowia 
i Polityki Społecznej; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu 
i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 
2019/2020 (str. 56-57). 
 
Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe rada gminy określa na każdy rok szkolny średnią 
cenę jednostki paliwa w gminie. 
Wyznaczona w ten sposób kwota stanowi jeden ze składników wzoru służącego do 
wyliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu uczniów niepełnosprawnych do 
szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 
Do wyliczenia średniej ceny jednostki poszczególnych paliw silnikowych 
przyjęto ceny paliw z dnia 13 grudnia 2019 r. z 15 stacji benzynowych działających na 
terenie miasta Kalisza należących do różnych firm. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury 
i Sportu, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
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Ad. 6. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi pana █████████████*  na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Kościuszki w Kaliszu (str. 58-59). 
 
Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 
i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana █████████████* na 
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 7. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych 
z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. 
 
W świetle ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad 
m.in. wynajmowania nieruchomości na czas nieoznaczony zastrzeżone zostało do 
wyłącznej kompetencji rady gminy. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z września 2009 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza – Miasta na prawach 
powiatu, Prezydent Miasta Kalisza może po umowie zawartej na czas oznaczony do 
3 lat, zawierać kolejne umowy najmu z tą samą stroną, gdy przedmiotem umowy jest 
ta sama nieruchomość albo jej część. W przypadku kolejnych umów zawieranych na 
czas oznaczony, łączny okres ich trwania wraz z pierwszą umową nie może 
przekroczyć 10 lat. 
W przypadku lokali użytkowych wskazanych w uchwale łączny okres umów najmu 
zawieranych na czas oznaczony wynosi już 10 lat. 
W sytuacji, gdy coraz mniej jest chętnych na wynajem lokali użytkowych i wiele osób 
rezygnuje z prowadzenia działalności, w pełni zasadne jest utrzymanie 
dotychczasowego najemcy.  
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, 
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 8. rozpatrzenia skargi pana ████████████*  na Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
Skarga została rozpatrzona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. 
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Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 9. rozpatrzenia skarg pana █████████████*  na dyrektora II Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
 
Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały skargi zostały rozpatrzone 
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
Ad. 10. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIK na Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 
i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi firmy MANUFAKTURA 
MAREK KOGUCIK na Prezydenta Miasta Kalisza. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Kalisza. 
 
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 
stwierdził przyjęcie uchwały. 
 
VI. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy 
złożyli interpelacje i zapytania na piśmie otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie 
w terminie zgodnym ze statutem Kalisza.  
 
Głos zabrał radny Mirosław Gabrysiak – chciałem się odnieść do interpelacji, którą 
otrzymałem tuż przed poprzednią sesją, dlatego nie zdążyłem tego zrobić wcześniej. 
Chodzi o wydłużenie linii 3C od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Piotra 
Sulisławskiego i otrzymałem odpowiedź, że rozpatrywany jest inny wariant, tzn. linia 
16 ma obsługiwać komunikacyjnie ul. Zachodnią poprzez wydłużenie od Obozowej 
przez Zachodnią i Romańską do pętli na ul. Rzymskiej. I ta zmiana, z informacji, którą 
otrzymałem, kosztowałaby 510 tys. zł rocznie. Wydaje mi się, że jest to bardzo wysoka 
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kwota, w związku z tym proszę o informację, w jaki sposób została ta kwota wyliczona 
i ile kosztują poszczególne linie. Jaki jest koszt utrzymania poszczególnych linii 
autobusowych KLA? 
 
VII. Interpelacje.  
 
O zabranie głosu poprosił radny Artur Kijewski – trzy interpelacje, nie będę czytał 
w całości, w skrócie. Pierwsza interpelacja dotyczy Mostu Kamiennego i konkretnie tej 
drobnej kostki, która tak nieszczęśliwie co jakiś czas się luzuje i wypada. W związku 
z powyższym proszę pana prezydenta o dokonanie analizy stanu nawierzchni mostu, 
szczególnie tej części, która jest związana z chodnikami oraz częstszy monitoring. 
Niestety, ta kostka po prostu wypadając, raz, że są dziury, dwa, najgorsza sytuacja jest 
wtedy, gdy drobne fragmenty kostki leżą na tej części, gdzie przejeżdżają pojazdy. 
Najechanie na taką kostkę drobną, może taka kostka spod kół wystrzelić i wtedy raczej 
nie byłoby to dobre dla osoby, która by została taką kostką uderzona.  
Kolejny temat to sprawa dotycząca usług i rzemiosła, które świadczone jest przez małe 
firmy na terenie naszego miasta, szczególnie chodzi mi tutaj o strefę objętą 
rewitalizacją, czyli śródmieście. Chodzi o to, że mamy tutaj problem z zanikającymi 
w Kaliszu branżami rzemiosła i usług, w związku z tym potrzebne by było jakby takie 
wsparcie miasta, gdyż koszty utrzymania itp. sprawy są dla tych firm dosyć dużym 
obciążeniem, ale być może miasto mogłoby wesprzeć ich, wprowadzić pewne 
rozwiązania, które są już stosowane też w innych miastach celem wsparcia miejskich 
rzemieślników i małych zakładów usługowych można by przede wszystkim podjąć, 
ustalić katalog rzemiosł i usług zanikających, które będą wspierane przez miasto, 
uprościć procedury i wsparcie dla nowych oraz istniejących tego typu przedmiotów, 
sprawa polityki podatkowej, najmu lokali, np. niższe opłaty najmu, zwolnienia, lub 
niższy podatek od nieruchomości, budynków lub ich części wykorzystywanych na 
prowadzenie takiej działalności, stworzenie bazy danych o rzemieślnikach i małych 
zakładach usługowych, włączenie rzemiosła usług i handlu do miejskich akcji 
promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych. Chodzi tu 
przede wszystkim o to, że dobrze by było stworzyć katalog takich usług i takiego, 
takich podmiotów małych, które by były preferowane przez miasto, szczególnie w tej 
strefie i wtedy te, tego rodzaju działalność mogłaby liczyć na jakąś taką preferencyjną, 
preferencyjne traktowanie.  
I trzeci temat, w związku z tym, że mamy jeszcze zimę, a ja chciałbym mówić tutaj już 
o lecie, żebyśmy w lecie nie mówili o czymś, co już się dzieje, zwracam się do pana 
prezydenta w sprawie gospodarki wodno-ściekowej, a konkretnie tego, żeby 
przygotować kompleksowy plan gospodarki wodno-ściekowej, żebyśmy nie mówili 
w czasie upałów czy podobnie na temat tego, że jest deficyt wody. W związku z tym 
zwracam się z taką propozycją, aby zająć się jak najszerszym wachlarzem działań 
związanych z tym tematem, to jest począwszy od projektowania modernizacji dużych 
miejskich terenów zielonych przez ogrody deszczowe powierzchniowe i podziemne 
zbiorniki retencyjne lub niecki filtracyjne, zrewitalizowane cieki wodne, rowy 
przydrożne, lokalne obniżenia z bioretencją, rowy, muldy chłonne, stawy hydrofitowe, 
etc., etc. Bardzo ciekawy program w tym temacie zastosowała Bydgoszcz, to jest 
program długofalowy. Jest to tzw. zatrzymywanie deszczówki, o czym już wcześniej 
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mówiły moje szanowne koleżanki i koledzy, niektórzy poruszali tą tematykę 
w poszczególnych zagadnieniach. Ja uważam, że trzeba podejść kompleksowo, nazywa 
się to tak dosyć śmiesznie, tzw. „miasto-gąbka”, ale w tym momencie przy dużych 
opadach deszczu, które jeżeli się pojawią, woda może być zatrzymana i jakby będziemy 
unikać tematu tego, że gdzieś ta woda była, spłynęła, spowodowała szkody i nic z tego 
więcej nie ma. 
 
Dariusz Grodziński – z okazji obchodzonych do wczoraj Dni Babci i Dziadka 
chcielibyśmy złożyć wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił 
i mnóstwa energii. Życzmy im, aby jak najdłużej mogli towarzyszyć swoim wnukom 
w poznawaniu świata. Przy tej okazji pragniemy upomnieć się o pakiet Aktywny Senior 
i niniejszym zawnioskować o przystąpienie do jego realizacji. Kalisz powinien być 
„Miastem przyjaznym starzeniu” a zadaniem władz powinno być utrzymanie naszych 
seniorów jak najdłużej w aktywności. Panie prezydencie, stwórzmy pakiet uchwał 
inicjujących takie narzędzia dla seniorów jak fundusz remontowy, darmową taksówkę 
czy koszyk usług miejskich. Wprowadźmy w życie fundusz remontowy dla osób 
starszych, w ramach którego mogłyby one przystosować swoje mieszkania do potrzeb 
wieku późnego. Takie dotacje na adaptację toalety, łazienki, schodów wejściowych 
mogłyby wynosić do 10 tys. zł. Kaliscy seniorzy czekają na realizację obiecanego im 
programu bezpłatnej taksówki, która mogłaby dowieźć ich na badania i kontrole 
lekarskie, zabiegi medyczne lub na cmentarz. W innych miastach z powodzeniem taki 
program już działa i jest bardzo chwalony. Koszyk usług dla seniorów, w którym 
byłyby usługi w części lub całkowicie finansowane z budżetu miasta, na zasadzie 
tzw. złotej rączki, czyli osoby, która jest w stanie starszej osobie pomóc w przypadku 
awarii instalacji elektronicznej, elektrycznej, hydraulicznej czy innej. Panie 
prezydencie, prosimy o przygotowanie projektów uchwał i towarzyszących im 
regulaminów na powyższe, które powyższe rozwiązania wprowadzałyby w życie. 
Deklarujemy tu aktywną pomoc, nawet my możemy takie projekty uchwał 
przygotować, tylko doświadczenie pokazuje, że jak my coś zrobimy to państwo to 
skasują, delikatnie powiedziawszy. Dlatego występujemy z inicjatywą wspólnego tego 
zrobienia i taka jest prośba.  
Druga interpelacja dotyczy planów przebudowy Głównego Rynku, Nowego Rynku 
i bezpośredniego centrum miasta Kalisza. Chciałbym pana o coś dopytać i chciałbym 
pana na coś ewentualnie namówić. Dopytać chciałbym, jak w praktyce mają dotyczyć 
konsultacje koncepcji na chwilę obecną zwycięskiej i obowiązującej, gdzie deklarował 
pan, że mieszkańcy mogliby wprowadzać jeszcze w dyskusji z architektem jakieś 
zmiany, to chciałem się dopytać, kiedy te zmiany mogłyby być dyskutowane i w jakim 
zakresie mogłyby one ewentualnie następować. A przy tej okazji chciałem zapytać 
i namówić pana prezydenta, czy jeżeli mamy koncepcje wykonane przez 
profesjonalnych, zawodowych architektów, które są nagrodzone to czy w przypadku, 
gdy toczy się bardzo ożywiona dyskusja na temat wyboru aktualnej koncepcji i są takie 
zdania, że ten konkurs był bardzo mocno ukierunkowany, żeby nie powiedzieć 
ustawiony przez dwa czynniki, czyli dziurę i pieniądze, czy przypadkiem nie poddać 
tych nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji jeszcze pod ocenę i wskazanie 
mieszkańców Kalisza, nie mówię nawet o drodze referendum lokalnego, ale 
np. w procedurze głosowania nad Budżetem Obywatelskim z wykorzystaniem 
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systemów do elektronicznego głosowania, żeby mieszkańcy mogli wskazać, za którym 
wariantem najbardziej by się opowiadali.  
 
Krystian Kinastowski – czuję się jakby wywołany tutaj do odpowiedzi, panie 
przewodniczący, szanowni państwo, odnośnie tego konkursu. Panie radny, z tego, co 
pamiętam, pan również był zwolennikiem przeprowadzenia konkursu SARP-owskiego, 
tak czy nie? Ale, a skąd pan wie, że on był ustawiony? Czytał pan regulamin tego 
konkursu?... A co miało być wpisane? My nie narzucaliśmy w żaden sposób ani 
ekspozycji, ani formy tej ekspozycji, to należało do rozwiązania również dla autorów. 
Ja bardzo pana proszę, żeby jak pan będzie się tutaj wypowiadał z tego miejsca, żeby 
pan wiedział o czym pan mówi, czyli pierwsza sprawa, przeczytał regulamin, nic nie 
było ustawiane. To jest również sugerowanie jakichś tam kosztów, powiedzmy, że my 
wybieraliśmy. Zawsze trzeba wyważyć realizację i możliwości również pod względem 
kosztowym, ale my oceniając tą pracę nigdy nie kierowaliśmy się tym, ile ona kosztuje. 
Sugerowanie takiego czegoś jest po prostu niesprawiedliwe, bo po prostu również 
jakby sugeruje, że inne kryteria oceny tej pracy nie były brane pod uwagę. A ta praca 
została wybrana jednogłośnie nie ze względu na to, że na koszty, ponieważ my kosztów 
nie porównywaliśmy, a te koszty również w przypadku innych prac były podobne, tylko 
została wybrana zupełnie z innych powodów, tych kryteriów było wiele, 
a sugerowanie, że ze względu na dziurę została wybrana i na koszty jest po prostu 
niesprawiedliwe. Natomiast sama jakby formuła konkursu, którego pan również był 
zwolennikiem, konkursu SARP-owskiego jest taka, że prace oceniają po prostu 
specjaliści, nie ma tam możliwości na to, żeby jeszcze dodatkowo włączać ten czynnik 
powiedzmy społeczny. To, że, to, co pan proponuje w tej chwili, żeby poddać te prace 
pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim jest pomysłem jakby kuriozalnym 
i niemożliwym wręcz do przeprowadzenia. Druga rzecz, my jesteśmy zobligowani do 
tego, że przystąpili śmy, zaprosiliśmy wszystkich do tego konkursu, ludzie na jakichś 
warunkach do tego konkursu przystąpili, wybraliśmy zwycięzcę. My ze zwycięzcą w tej 
chwili musimy zgodnie z procedurą przeprowadzić negocjacje, podpisać umowę 
i wtedy możemy zacząć negocjacje również, znaczy negocjacje, konsultacje. W tej 
chwili na jakiej podstawie ten pan ma do Kalisza przyjechać, jak on nie ma podpisanej 
umowy na projekt?... Proszę? Ja obiecałem, jeżeli podpiszemy umowę zgodnie 
z terminami, które nas obowiązują, my takie spotkanie zorganizujemy. Ja mam 
nadzieję, że pan również jako były członek Komitetu Rewitalizacji, z którego pan już 
w tej chwili zrezygnował prac, również się pojawi, przedstawi pan swoje uwagi 
i weźmie głos w dyskusji. Ja mam nadzieję rzeczywiście, że mieszkańcy się pojawią, 
grupy zainteresowane przyjdą i swoje postulaty zgłoszą, natomiast wiadomo, że pewne 
decyzje na końcu, również strategiczne, trzeba będzie podjąć, ponieważ tych grup 
interesów jest bardzo dużo. Jedni chcą, żeby w śródmieściu było jeszcze więcej 
parkingów niż jest, inni chcą, żeby było ich mniej, także tutaj, wie pan, wszystkich nie 
zadowolimy. Trzeba będzie tą decyzję po prostu zostawić specjalistom i osobom, które 
na ten temat się znają i są kompetentne, żeby takie decyzje podejmować.  
 
Elżbieta Dębska – składam dwie interpelacje, interpelacje dotyczące osiedla Rajsków 
i na prośbę Rady Osiedla Rajsków. Pierwsza interpelacja dotyczy zniesienia zakazu 
budowy domków jednorodzinnych na terenie osiedla Rajsków na niezabudowanych 
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działkach, ale znajdujących się między działkami zabudowanymi na istniejącej już 
ulicy, na istniejących ulicach. W uzasadnieniu przedstawiam tutaj to, że właściciele 
tych działek zwracając się o zgodę na budowę, nieomal z urzędu dostają odmowę i ta 
odmowa jest spowodowana głównie stanowiskiem Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. Chcemy, żeby to się zmieniło, bo wiadomo, że jest to teren 
zalewowy i tu jest jakby ta główna przyczyna, ale kwestionujemy to, zarówno 
mieszkańcy, jak i ja po pierwsze dlatego, że ten dom ma być budowany już w obszarze 
wokół zabudowanym, po drugie często w takich sytuacjach są tzw. uwarunkowania 
rodzinne, tzn. np. w tym miejscu chcą budować dom dzieci obok zamieszkałych 
rodziców i dalej w wydawanej zgodzie na budowę można bardzo dokładnie określić, 
jakie warunki ma spełniać ta budowa, że mimo, że to jest teren zalewowy, żeby była to, 
żeby ten dom był bezpieczny. Jeszcze jedną ważną uwagę chciałam powiedzieć, ja 
rozmawiałam przed złożeniem tej interpelacji rozmawiałam z naczelnikiem Wydziału 
Budownictwa i pan naczelnik oczywiście wskazywał na to, że mieszkańcy mogą się 
w takich sytuacjach odwoływać do odpowiedniego ministra, do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, ale ja uważam, że dobre, przemyślane, dobre decyzje dla 
mieszkańców mogą być podejmowane już tutaj na miejscu, bez dodatkowej procedury 
odwołań i dlatego bardzo proszę pana prezydenta w imieniu mieszkańców o podjęcie 
konstruktywnego dialogu z Wodami Polskimi w powyższym temacie. Prosząc 
o odpowiedź, która mi przysługuje tak z urzędu na tę interpelację, proszę również 
poinformować mnie w późniejszym jakby czasie, jak wygląda ten dialog z Wodami 
Polskimi, czy on będzie ustny czy pisemny, jeśli będzie pisemny to bardzo proszę 
o kserokopię tych pism, żebym mogła jakby z pełnym uzasadnieniem tę informację 
przekazać mieszkańcom osiedla Rajsków.  
I druga interpelacja też jest składana na prośbę Rady Osiedla Rajksów, ja ją 
przeczytam, dotyczy wsparcia przez pana prezydenta w Polskiej Spółce Gazownictwa 
w Kaliszu mieszkańców ul. Saperskiej i Pontonowej z osiedla Rajsków, składających 
wnioski o budowę sieci gazowej z przyłączeniem do posesji. Mieszkańcy tego osiedla 
zdają sobie sprawę z tego jak ważnym jest problem ochrony powietrza i zmiana 
ogrzewania na bardziej ekologiczne, stąd ich wnioski o budowę sieci gazowej 
z przyłączami do posesji. Zapewne nie od razu wszyscy mieszkańcy z tego przyłącza 
skorzystają, ale obecność tej sieci będzie mobilizująca do tego, aby zmienić w swoim 
domu sposób ogrzewania i w ten sposób jak najszybciej mieć swój udział w ochronie 
powietrza. Zatem znów jest prośba do pana prezydenta o list intencyjny w tej sprawie, 
albo inną skuteczną formę dialogu z Polską Spółką Gazownictwa w Kaliszu, aby 
zrealizować tę prośbę mieszkańców. I znów oprócz odpowiedzi z urzędu, bardzo 
proszę o dalsze informacje, jak ewentualnie ten dialog będzie przebiegał, żeby 
mieszkańcy otrzymali konkretne uzasadnienia. 
 
Mirosław Gabrysiak – ja też chciałem w temacie komunikacji. Chodzi o prośbę 
o zamontowanie dwóch wiat przystanków KLA, to znaczy przy pętli na ul. Rzymskiej 
oraz na ul. Warszawskiej przy granicy miasta. Tam często korzystają z tych 
przystanków dzieci. 3 lata temu została zlikwidowana stara wiata i nie ma postawionej 
nowej. I chciałbym też tutaj uzyskać informację, ile mamy w ogóle wiat przystanków, 
a ile jest przystanków bez wiat? 
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Barbara Oliwiecka – w marcu 2017 r. miasto, Prezydent Miasta Kalisza podjął, 
ogłosił, że Urząd Miasta przystępuje do sporządzenia projektu uchwały o zasadach  
i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, czyli do projektu przygotowania tzw. uchwały 
krajobrazowej. We wrześniu 2017 r. odbyły się badania pn. uchwała krajobrazowa 
miasta Kalisza. Wyniki tych badań są opublikowane w biuletynie informacji 
publicznej. Były też również spotkania tutaj w ratuszu omawiane, była krótka dyskusja. 
I od tamtego momentu te prace zostały wstrzymane, w każdym razie nic o nich nie 
słychać. Tak zaznaczę tylko, że w tym badaniu 78% respondentów zgodziło się ze 
stwierdzeniem, że w niektórych miejscach w Kaliszu jest reklam za dużo, jest chaos, są 
one nieczytelne i szpecą naszą przestrzeń. Bardzo cieszy nas fakt, że generalnie 
mieszkańcy nie tylko Kalisza, ale całej Polski coraz częściej zwracają uwagę na 
estetykę z otaczającej ich przestrzeni i wiele miast w Polsce już podjęło takie uchwały 
krajobrazowe. Celem tej uchwały krajobrazowej jest głównie uporządkowanie 
przestrzeni publicznej, jak również określenie pewnych standardów jakościowych dla 
urządzeń reklamowych oraz elementów małej architektury i moje pytanie jest takie, czy 
pan, panie prezydencie, będzie kontynuował te prace, na jakim etapie one się w tej 
chwili zatrzymały? Jeżeli będzie kontynuacja to kiedy możemy się spodziewać projektu 
takiej uchwały, czy nie warto wznowić tych prac, a jeżeli nie to oczywiście proszę 
o wyjaśnienie dlaczego nie. 
A w nawiązaniu do wypowiedzi pana radnego Grodzińskiego i tutaj pana odpowiedzi, 
ja rozumiem, że procedura jest taka, że podpisuje miasto umowę z panem architektem 
i potem ewentualnie robi, organizuje pan spotkanie z mieszkańcami. Ja chciałam tylko 
zwrócić uwagę, żeby może w takiej sytuacji w umowie zabezpieczyć taki zapis, żeby 
zostawić możliwość wprowadzenia jakichś zmian podyktowanych w drodze konsultacji 
np. przez mieszkańców, a chodzi o to, że już teraz np. mieszkańcy, panie prezydencie 
Kulawinek, ja naprawdę nie mówię rzeczy strasznych, pan jest załamany chyba moją 
wypowiedzią, natomiast proszę wysłuchać do końca, jeżeli do mnie docierają dwie 
główne uwagi, jeżeli mogę, które, mieszkańcy, których nie publikują, bo czekają na te 
rozmowy. Chodzi o dostępność tej dziury dla osób np. na wózkach, czy, nie wiem, osób 
poruszających się z dziećmi w wózkach, bo tam takiego zjazdu nie ma z tego, co 
rozumiem, do tych okręgów jakby dziury. Takie uwagi docierają ze strony 
mieszkańców, że zwracają, żeby to był obiekt też dostosowany do osób z jakimiś 
niepełnosprawnościami, jeżeli ma być, jeżeli ma służyć mieszkańcom wszystkim. I dwa, 
np. mieszkańcy, organizatorzy imprez zwracają uwagę, organizatorzy imprez 
np. zwracają uwagę i chcą już teraz na etapie właśnie może nawet podpisywania 
umowy czy wdrażania projektu, uczulić, żeby były dobrze skonsultowane z nimi 
przyłącza prądu, bo wiem, że z tym jest cały czas problem jak oni organizują jakieś 
imprezy na rynku, różne fundacje, to mają z tym problem i w takim kontekście myślę 
o tych konsultacjach i właśnie wprowadzenie takiego zapisu, żeby można było jakieś 
zmiany takie wprowadzić w projekcie. To nie było takie straszne, prawda, panie 
prezydencie? 
 
Krystian Kinastowski – jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę, czyli uchwałę 
krajobrazową to również wynika jakby z pani niewiedzy, bo pani sugeruje, że prace 
zostały wstrzymane, że nic się nie dzieje. My cały czas te prace prowadzimy. Ja tylko 
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przypomnę pani, że w Warszawie procedowanie tej uchwały trwało 5 lat i właśnie ją 
na dniach przyjęli. My taką uchwałę praktycznie, projekt mamy gotowy, tylko zgodnie 
jakby z przepisami, my musimy ją również skonsultować. W tej chwili te projekty są 
opiniowane m.in. przez konserwatora zabytków i zgodnie z przyjętym harmonogramem 
my możemy… Ale wie pani, to jest pytanie do naczelnika, do plastyka miejskiego, który 
na co dzień się tym zajmuje. To jest jeden telefon i pani by wszystko wiedziała, nie 
trzeba robić interpretacji i sugerować, że prace zostały wstrzymane czy prezydent nic 
nie robi, bo to jest po prostu niesprawiedliwe. My to robimy i to będzie zaraz 
wprowadzone, będzie pani miała okazję również do zapisów tej uchwały się odnieść 
i na komisjach ją niebawem procedować. Także to jest jakby ta pierwsza sprawa. 
Natomiast druga sprawa dotyczy tego projektu. To akurat, o czym pani wspomniała 
odnośnie organizacji imprez masowych to ta praca, która wygrała m.in. wygrała ona 
również dlatego, że jako jedyna praktycznie ona organizację takich imprez masowych 
przewidywała i to różne scenariusze pokazywała. Ona wskazała, że takim miejscem ma 
być Nowy Rynek, w związku z tym tam ma powstać to zadaszenie, które będzie 
przygotowane również do tego, żeby różne rzeczy tam przy okazji takich imprez móc 
chociażby do tej konstrukcji podwieszać. Projektant, który wygrał tę pracę, ma 
w swoim zespole osobę, która imprezy masowe największe w kraju przygotowuje 
odnośnie właśnie również przyłączy takich zatapianych w posadzce, prawda?, które na 
co dzień nie przeszkadzają, również przewidział. Mało tego, takie rzeczy już 
kilkakrotnie zaprojektował, także również pod tym kątem ta praca będzie 
konsultowana. Jeżeli chodzi o dostęp dla osób niepełnosprawnych to dostęp będzie 
zapewniony tam, gdzie po prostu te osoby będą miały przebywać i to wynika jakby 
z wymogów również prawa, warunków technicznych, prawda?, projekt musi otrzymać 
pozwolenie na budowę i te wszystkie problemy na etapie projektu technicznego 
projektant musi uwzględnić. Natomiast projekt konsultacji w pewnym momencie musi 
się zakończyć, należy dokonać w pewnym momencie wyborów pewnych. To już są 
wybory takie strategiczne, prawda?, chociażby co do ilości zieleni, bo wie pani, 
mieszkańcy też przychodzą, kupcy i pukali się w głowę tutaj, kto, co to za pomysł 
z sadzeniem drzew w śródmieściu, także te głosy są różne, skrajnie różne. Jedni chcą 
drzew, inny chcą parkingów, trzeci chcą tam jeszcze czegoś, jedni chcą dziurellę, inni 
nie chcą dziurelli i to po prostu trzeba w pewnym momencie tą dyskusję zakończyć, 
zrobić projekt i zrobić rewitalizację i później ewentualnie obserwować i nie wiem, 
krytykować czy ewentualnie pochwalić za te decyzje, które były podjęte. Innej drogi 
nie ma i mówię, naszym celem jest w tej chwili podpisać umowę z projektantem 
oczywiście, posłuchać jeszcze, ponieważ on sam sugerował, że pewne rozwiązania, jest 
tutaj powiedzmy jakaś płaszczyzna jeszcze do dyskusji, również z konserwatorem 
zabytków, tak, ponieważ ta praca również musi być uzgodniona z konserwatorem, 
z inwestorami sieci. To są różne sprawy, a m.in. jest również czynnik społeczny, gdzie 
również ja się zobowiązałem, że takie spotkanie będzie zorganizowane. Będzie to 
zorganizowane na dużej sali, gdzie wszyscy będą mogli przyjść. Ja liczę na to, że na 
tym spotkaniu również pan radny będzie miał okazję zaprezentować to odkrycie, 
ponieważ my bardzo często tak się w różny sposób do niego odnosimy, będzie okazja, 
żeby zaprezentować rzeczywiście, co to jest, dlaczego to jest eksponat, dlaczego jest 
wpisany do rejestru zabytków archeologicznych, dlaczego miasto Kalisz musiało 
wydać już kupę pieniędzy na to, żeby to odrestaurować i dlaczego projektant i de facto 
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my decydujemy się na to, żeby to wyeksponować i ten zabytek pokazać. Mam nadzieję, 
że również pani radna się na tej dyskusji pojawi, wysłucha, ewentualnie zgłosi swoje 
uwagi… Natomiast ja jeszcze, przepraszam bardzo, bo tu jest podnoszony wątek tam 
tej dyskusji. To, że oczywiście ta dyskusja się toczy, ta praca ma prawo się pokazać, 
podobać, o gustach się powiedzmy nie dyskutuje, dlatego wybierali tę pracę 
projektanci, natomiast ja bym naprawdę nie przeceniał tej dyskusji, to jest na dobrą 
sprawę parę osób w Internecie, które robią burzę z różnych względów, ponieważ my 
na co dzień otrzymujemy bardzo dobry odzew odnośnie tej pracy. Wielu ludziom to się 
po prostu podoba, tylko są to ludzie, którzy po prostu nie wypisują żadnych rzeczy 
w Internecie, nie mają jakby w sobie tych złych emocji, które zamierzają powiedzmy 
eksponować. Natomiast ja oczywiście przyjmuję te głosy krytyczne, które są 
i projektant również się z nimi zmierzy, jak to było w przypadku wielu innych jego 
inwestycji, chociaż on mi powiedział, że podejście jest bardzo różne do miast i on jest 
w ogóle tutaj powiedzmy zdziwiony tym, jak my zamierzamy, ponieważ my 
nakręciliśmy tu w kancelarii film, który jakby tłumaczył, tak?, była okazja, żeby 
projektant już w tej chwili w taki prosty sposób wytłumaczył się z pewnych rozwiązań, 
wytłumaczył dlaczego tak to zrobił. Taki film jest w tej chwili w Internecie dostępny, 
każdy z mieszkańców może zobaczyć. Na naszą prośbę dorobił dodatkowe 
wizualizacje, które pokazywałyby mieszkańcom właśnie więcej tej galanterii, tak jak to 
projektant powiedział, czyli miały te walory, które miały inne prace, ponieważ on w tej 
pracy powiedzmy pokazał bardzo mało ze względu na to, że ta praca, że projekt był 
skierowany powiedzmy do profesjonalistów, natomiast inne prace rzeczywiście miały 
dużo tych lampek, tych doniczek, tego wszystkiego, co wprowadzało jakby takie życie. 
On takie wizualizacje dorobił, które bardziej tłumaczyły tę koncepcję i one są również 
dostępne. Natomiast mówił mi, że podejście miast jest bardzo różne i tutaj jest 
zaskoczony tym, że my zamierzamy tak szeroko konsultować to, ponieważ, mówi, 
w jednym mieście, w którym rządzi Platforma Obywatelska, mówi, od chyba 10 czy 
15 lat, to burmistrz zrobił projekt rewitalizacji po cichu i powiedział, że nie będzie 
z tym ciułał się tak mocno, powiedzmy w radzie, w tym wszystkim, że nie konsultował 
tego z nikim, przedstawił mieszkańcom gotowy projekt z pozwoleniem na budowę 
i przystąpił do pracy, także myślę, że my w tym zakresie tutaj wykazujemy się dużą taką 
wrażliwością na ten głos mieszkańców i będziemy go słuchać, natomiast mówię, 
w pewnym momencie jakieś decyzje będą podjęte projektowe i nie wszyscy muszą być 
zadowoleni.  
 
Barbara Oliwiecka, ad vocem – ja trzymam kciuki za rewitalizację, tak jak chyba 
każdy mieszkaniec Kalisza. Jako radna mam, czuję się w obowiązku przekazywania 
pewnych uwag, które spływają i jak pan zauważył to nie były krytyczne uwagi tylko 
raczej pytania, potrzeby, zwrócenie uwagi na to, co mieszkańcy potrzebują.  
A odnośnie uchwały krajobrazowej, panie prezydencie, nie zarzuciłam panu 
bezczynności. 2017 r. to było, nie, ja powiedziałam, że w 2017 r. skończyły się jakby 
dla osób biorących aktywny udział czy w badaniu, czy potem w konsultacjach, 
skończyło się udzielanie informacji na ten temat. My naprawdę nie wiemy, co od 
2017 r. do teraz… Ja uważam, że panie prezydencie, że mamy prawo się zapytać 
oficjalnie w formie interpelacji i to nie jest chyba żadne uchybienie, prawda?... To 
może ja ustalę z panem harmonogram moich zapytań, o co kiedy mam pytać? 
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Leszek Ziąbka, ad vocem – chciałem tutaj nawiązać do naszego słynnego znaleziska, 
które żeśmy zakończyli w 2018 r. Chciałem zdeklarować oczywiście do tego, co pan 
prezydent powiedział, takie wystąpienie, ja mam prezentację, która już była 
pokazywana w większych miastach w Polsce, była w Warszawie, była w Poznaniu, 
była w Łodzi na różnych spotkaniach naukowych. Samo znalezisko rzeczywiście ma 
dość dużą rangę, wartość archeologiczną, dlatego też chciałbym zdeklarować i po 
prostu zaprezentować tutaj w Kaliszu. Mam nadzieję, że na tym spotkaniu będę miał 
taką możliwość. Już pan prezydent po prostu powiedział, z tego względu, że koło 
znaleziska wyrosły różnego rodzaju legendy i po prostu nazwa jest tego różna, 
wynikało z tego procesu badawczego, znaczy się przystępując do prac 
archeologicznych, znając metodykę badań z góry nie możemy założyć tego, co 
znajdziemy, to wychodzi w trakcie badań, dlatego też koncepcje założenia tego co to 
było były bardzo różne. Już podsumowując rzeczywiście mamy to rząpie, mamy jedyne 
w Polsce rząpie, które jest największe w Polsce, większego nie ma i inaczej rzecz 
mówiąc, jest to po prostu zbiornik gospodarczy na wodę. To po prostu tak mówiąc. 
Jeśli tutaj pan prezydent zdeklarował się, ja na tym spotkaniu na pewno będę, 
zaprezentuję, poproszę też moich kolegów, z którymi wspólnie żeśmy prowadzili 
badania w 2017-2018 r. Jeśli ktoś z państwa byłby zainteresowany, można sięgnąć do 
Rocznika Kaliskiego sprzed 2 lat, jest tam pełna publikacja oraz dysponuję też 
sprawozdaniem do urzędu konserwatorskiego, to sprawozdanie liczy ok. 100 stron, 
także raczej proponuję rezime przeczytać po prostu w Roczniku Kaliskim, bo 
rzeczywiście można się zanudzić troszeczkę tymi naszymi, nomenklaturą 
archeologiczną, ale na tym spotkaniu na pewno zdeklaruję też, wyrażę swoją opinię 
odnośnie tego jak ja ewentualnie bym tam coś sugerował w kwestii pokazania tego 
naszego po prostu znaleziska. Proszę państwa, to zostało wpisane do rejestru z tego 
względu, że większego w Polsce znaleziska tego typu nie ma, dlatego też ktoś może 
nam zarzucić za kilka lat, że po prostu nie dbaliśmy o takie znalezisko a nie inne. Czas 
się zmienia, nauka się zmienia cały czas, dlatego też musimy dbać o to, co mamy. 
Rzeczywiście ten zabytek, który tutaj jest, jest w rynku najstarszym zabytkiem 
widocznym gołym okiem, teraz może niewidocznym, bo przykryty jest, ale tak jak się 
odkryje to na pewno będzie widoczny, dlatego też po prostu deklaruję się odnośnie 
tego, co pan powiedział i z całą przyjemnością tutaj zapoznam wszystkich po prostu 
obecnych na tym spotkaniu ze wszystkimi znaleziskami. Prezentacja trwa ok. godziny 
z komentarzem, dlatego to nie jest aż tak długo. Mam nadzieję, że państwo wszyscy 
będziecie obecni i po prostu zapraszam na spotkanie, które na pewno niedługo będzie 
zorganizowane.  
 
Kamila Majewska – mieszkańcy Kalisza zwracają się do mnie właśnie z takim 
zapytaniem, do którego urzędu należałoby zgłaszać się z wnioskiem o wycięcie drzew 
będących niejako w układzie dróg publicznych, dlatego że obijają się o dwa miejsca. 
Jednym jest to właśnie Zarząd Dróg Miejskich, drugim Wydział Ochrony Środowiska 
i podobnież problem tutaj opiera się o to, czy jest to w układzie zabytkowym, 
urbanistycznym czy nie i może taka prośba, ponieważ mieszkańcy nigdy nie wiedzą, 
tak?, czy to drzewo jest w tym układzie zabytkowym, czy nie jest w tym układzie 
zabytkowym, żeby po prostu ujednolicić to i wskazać jedno miejsce, do którego ten 
wniosek będą musieli składać.  
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VIII. Zapytania radnych.  
 
Głos zabrała radna Agnieszka Konieczna – we wtorek odbyło się posiedzenie, 
nadzwyczajna rada Stowarzyszenia Kalisko-, Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, 
zostały, była podjęta dyskusja. Panie prezydencie, czy mogłabym poprosić o krótkie 
sprawozdanie w ramach po prostu tutaj zapytań mieszkańców, jak to się odbyło, jakie 
gminy poparły? 
 
Przewodniczący – rozumiem, że chodzi o budowę obwodnicy, tak?, obwodnicy. 
 
Krystian Kinastowski – więc odbyło się takie spotkanie, to było posiedzenie całe 
nadzwyczajne, całej Rady Kalisko-Ostrowskiej, nie umiem odpowiedzieć na pytanie 
konkretnie które, ale była, obradowaliśmy w quorum, także była większość tych 
wszystkich gmin i które wchodzą znaczy w, do stowarzyszenia. Przedmiotem była 
uchwała, którą my podjęliśmy jako zarząd, która popierała budowę, rozbudowę tej 
drogi DK 25 na odcinku tutaj mijającym Kalisz po tym, po tej trasie powiedzmy 
najbardziej oddalonej od miasta. Nie ukrywamy, że wiemy, że w mediach to się 
również przewija, jest jakiś tam powiedzmy, ja nie chcę powiedzieć konflikt tylko 
różnica zdań, a raczej odmienne zdanie co do przebiegu tej trasy, jeżeli chodzi o gminę 
Nowe Skalmierzyce, ponieważ to, że my przesuwamy jakby tę trasę poza miasto 
odbywa się jakby w ocenie burmistrza Nowych Skalmierzyc kosztem gminy Nowe 
Skalmierzyce i on tam zgłaszał swoje uwagi. Chciałby, aby Generalna Dyrekcja Dróg 
i Autostrad procedowała inny przebieg. Ten przebieg jakby fizycznie on, jakby 
trasowanie tej drogi po tym śladzie, który proponuje burmistrz Wardęcki, ono nam 
jakiejś krzywdy nie robi, natomiast wiąże się z tym, że przesuwałoby i odwlekałoby 
prace nad już samym projektem co najmniej o 2 lata. My przed spotkaniem rady 
odbyliśmy spotkanie w Poznaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad u dyrektora 
Napierały, gdzie oprócz mnie był Starosta Kaliski, Wicestarosta Powiatu 
Ostrowskiego, był również Burmistrz Walczak i był jeszcze Wójt Zdunek, czyli 
bezpośrednio, osoby bezpośrednio zainteresowane jakby tym odcinkiem i tam 
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad jasno stała na stanowisku, że jest za tym, żeby 
jak najszybciej zakończyć już proces tego STEŚ-iu, czyli tego studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowego i przekazać już jakby ten najbardziej optymalny wariant 
przebudowy całej drogi, bo mówimy o odcinku od Ostrowa do Konina już na ten etap 
powiedzmy uzyskania decyzji środowiskowej, wtedy jeżeli po uzyskaniu tej decyzji 
możemy przystępować jakby już do takiego myślenia realnego o budowie tej drogi, 
odcinkowania, szukania pieniędzy i w formule zaprojektuj i wybuduj zlecenia to już 
wykonawcom. Natomiast jeżeli udałoby się przeforsować inny wariant, który wiązałby 
się chociażby z tym, że trzeba by roczną inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzić to 
już mamy kolejny rok, kolejny rok to są badania tam te gruntowe, prawda?, wodne, 
jeszcze inne uzgodnienia, chociażby, chociażby konsultacje społeczne. To jest co 
najmniej 2 lata, gdzie my po prostu odsuwamy sobie tą inwestycję w tej chwili 
i w rządzie, prawda?, i, czy tam w Ministerstwie Infrastruktury, prawda?, tworzą się 
różne programy, my byśmy chcieli, żebyśmy mieli jak najszybciej domknięty ten temat 
i wiedzieli, jaka trasa jest wybrana, tak żebyśmy mogli tu również zabiegać o to, żeby 
Kalisz znalazł się w tym harmonogramie budowy tych dróg już za kilka lat. W związku 
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z tym ja jeszcze tylko powiem jak zakończyło się spotkanie. Była dyskusja dosyć 
burzliwa, natomiast w jej wyniku cała rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, już nie 
tylko zarząd, ale cała rada zagłosowała za tym, że jest za jak najszybszą realizacją tej 
inwestycji, co sprowadza się do tego, że praktycznie jest to poparcie również dla tego 
trzeciego wariantu na odcinku mijającym Kalisz, czyli tej jak my to nazywamy 
obwodnicy Kalisza. 
 
Elżbieta Dębska – ja mam pytanie do pana prezydenta Podsadnego. Sprawa dotyczy 
również mieszkańców osiedla Rajsków, ponieważ w funduszu obywatelskim 
wstrzymano wyjazd mieszkańców, seniorów Rajskowa do Lichenia. Wiadomo, że 
Regionalna Izba Obrachunkowa jakby zakwestionowała tę sprawę i z tego, co mi 
wiadomo to pani przewodnicząca Rady Osiedla zwróciła się do miasta, czy miasto 
w jakiś sposób finansowo będzie mogło wesprzeć taki wyjazd, który jest działaniem na 
rzecz seniorów, jest działaniem takim integracyjnym. Czy będą, czy znajdą się 
fundusze związane z polityką senioralną na to, żeby jakoś zrekompensować to 
mieszkańcom Rajskowa, żeby można zrealizować. Tu nie chodzi, czy to będzie wyjazd 
do Lichenia, czy gdzie indziej. Mieszkańcy sobie o tym zdecydują, ale czy będzie taka 
możliwość, żeby wesprzeć taką inicjatywę dla seniorów z Rajskowa z funduszu miasta? 
Jeśli pan prezydent byłby w stanie teraz odpowiedzieć to proszę, a jak nie to pisemnie. 
 
Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych – tak 
jak rozmawialiśmy z panią radną, niestety przykro mi, ale muszę poinformować. Nie 
mamy żadnych możliwości prawnych, nie mamy żadnych możliwości prawnych 
zrefundowania kosztów związanych z wyjazdami rady osiedla, tak jak zresztą to 
zostało stwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w kontekście Budżetu 
Obywatelskiego. 
 
Przewodniczący – dziękuję bardzo, ale czy poza Budżetem Obywatelskim, bo 
rozumiem, że zapytanie pani radnej dotyczyło tego, czy z innych środków poza 
Budżetem Obywatelskim jest taka możliwość? 
 
Tomasz Rogoziński – podobnie z pozostałymi środkami. My nie mamy możliwości 
prawnej wydatkowania środków związanych z organizacją wyjazdów dla rad osiedli.  
 
Przewodniczący – ale, bo to nie tylko rada osiedla. Przepraszam, że ja tak dopytuję, 
ale znam też temat, bo chodzi o mieszkańców danego osiedla, czy to jest kwestia… 
 
Tomasz Rogoziński – dla mieszkańców danego osiedla. 
 
Elżbieta Dębska – właśnie tutaj chciałam dopytać, bo powiedzmy, że jakieś fundusze 
senioralne są. Powiedzmy nawet organizacja Senioriady, itd. I tu jest grupa seniorów 
akurat zamieszkująca na tym obszarze, czy nie ma takiej możliwości, bo tam nie chodzi 
o dużą kwotę, także myślę, że finansowo to nie stanowi jakby żadnego problemu. Czy 
nie ma takiej możliwości? Nie wiem, ja tak naciskam tutaj w tym momencie, bo chodzi 
mi po prostu o mieszkańców. To osiedle Rajsków, proszę państwa, w mojej takiej 
świadomości, ja ciągle słyszę jak jestem w tej radzie, że jest to teren zalewowy 



18 
 

i właściwie tam nic nie można. Ale tam mieszkają mieszkańcy, jest myślę prężna rada 
osiedla i może próbujmy jakoś pomóc. 
  
Tomasz Rogoziński – te analizy wynikają z dotychczasowego naszego doświadczenia. 
Myślę, szanowni państwo, że skoro jest taka propozycja, dalej będziemy analizować. 
Tak jak mówiliśmy, my próbowaliśmy znaleźć jakieś rozwiązania, które pozwoliłyby na 
zorganizowanie tej formy wypoczynku, wyjazdu dla seniorów. Oczywiście realizujemy 
Senioriadę, realizujemy działania dla seniorów, które są objęte budżetem miasta 
Kalisza, który państwo znacie w części, w dyspozycji pozostającej do Wydziału Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych. To są planowe działania, oczywiście postaramy się 
dalej przeanalizować, czy i w jakim zakresie, zawsze mówimy o działaniach ogólnie 
dostępnych, tak?, nie skierowanych do określonej grupy, tylko ogólnie dla seniorów 
60+. Mówimy o gimnastyce dla seniorów i kilku innych działaniach, o których 
państwo zapewne dobrze wiecie. 
 
Dariusz Grodziński, ad vocem – wprawdzie ja już dzisiaj usłyszałem parokrotnie, 
koleżanka Barbara także, że nie mamy wiedzy, nic nie znamy się, itd., itd., ale powiem 
krótko – jak się chce to się szuka sposobu, jak się nie chce to się szuka powodu. Można 
zapewnić tym osobom wyjazd, nawet w tej chwili już nie mówię o tym Licheniu. 
Wysyłamy ludzi ze szkół, artystów, różnych działaczy na wymianę międzynarodową 
z miastami partnerskimi, można zorganizować nawet w tym Licheniu szkolenie 
o jakiejś tematyce senioralnej. Jak się chce to naprawdę można takie zobowiązanie 
zrealizować, bez względu na to, że wyjdzie pan prezydent i powie, że tam nie mam 
znowuż wiedzy, racji, itd., itd. 
 
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
 
O zabranie głosu poprosił radny Artur Kijewski – panie prezydencie, tak już minął rok, 
jak sobie tak tutaj siedzimy wszyscy sobie w tym naszym samorządzie. Co jakiś czas 
radni składają interpelacje na różne tematy, ale te tematy jakby, które były poruszone 
o wiele wcześniej gdzieś tam wracają i ostatnio właśnie wrócił temat mojej 
interpelacji, co prawda może powinienem w punkcie odpowiedzi na interpelacje, ale to 
już działo się dawno. Chodzi o temat sprawy zanieczyszczonego bardzo chodnika przy 
kamienicach Śródmiejska 20 i vis-a-vis 31, to dla państwa tak informacji jest 
kamienica przy barze sushi, który znajduje się przed mostem tuż i tam po drugiej 
stronie vis-a-vis jest kamienica, szczególnie tam, gdzie znajduje się kebab, bar sushi 
i sklep mięsny, panie prezydencie, dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj powiem szczerze, 
może w butach górskich tam się fajnie przejdzie. Widziałem panią w szpilkach, która 
tam tańczyła, nie wiem, znaczy, bo pewnie nie chciała sobie, mieć jakichś elementów 
dodatkowych do tych butów i niestety powiem tak, trzeba będzie coś, znaczy taki 
wniosek mój, żeby naprawdę się zastanowić, co tam zrobić, bo za chwileczkę tam 
wejdzie Sanepid i albo właściciele tych kamienic będą pilnowali, coś z tymi gołębiami, 
coś się zrobi, albo będą te sklepy zamknięte. Panie tam starają się jak mogą z tych 
sklepów, coś tam sprzątają, ale naprawdę, szanowni państwo, nie to, żebym państwa 
zachęcał, żebyście oglądali ten chodnik, ale kto będzie miał tam okazję przejść, idąc 
od ratusza proponuję przejść na prawą stronę, nie iść lewą stroną, niestety wygląda to 
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bardzo źle. Nawet już teraz nie mówię, kaliszanie wiadomo, każdy wie, tych gołębi jest 
ile jest, ale ktoś przyjedzie do naszego miasta to przepraszam, nie robi to dobrego 
wrażenia. Być może gdyby pan prezydent był uprzejmy, żeby służby pana prezydenta 
zwróciły uwagę tym właścicielom, a jeżeli będzie tak to wyglądało to pewnego 
pięknego dnia Sanepid być może będzie musiał, bo ktoś tam z klientów czy innych osób 
stwierdzi, że dosyć tego, a to nie jest, że ja to sobie sam powiedziałem i to napisałem, 
to wynika nawet z ostatnich rozmów z kilkoma osobami, które tam się chociażby do 
pracy udają w tą czy w inną stronę i rzeczywiście to jest sprawa bardzo nieciekawa, 
także taki mój wniosek, jakby pan prezydent gdzieś temu tematowi jeszcze się przyjrzał.  
 
Krystian Kinastowski – jest to problem duży tych ptaków w Kaliszu. My sobie 
próbujemy z tym poradzić, oczywiście tam, gdzie jesteśmy powiedzmy właścicielem 
budynku, czy tam gdzie możemy to radzimy i takim przykładem jest ratusz, gdzie 
w ciągu tutaj ostatnich kilku miesięcy udało się sobie z tymi ptakami poradzić i one już 
nie niszczą elewacji, nie zabrudzają, i patio, ponieważ patio już jest w tej chwili 
praktycznie pozbawione tego problemu. My jeszcze również tutaj tą elewację 
zewnętrzną w tej chwili również zabezpieczaliśmy dodatkowo, doczyszczaliśmy i tu już 
sobie, również wieża jest zabezpieczona, ponieważ tam też było mnóstwo tego, tych 
ptaków, odchodów, był obraz rozpaczy na tej wieży. W tej chwili również ta taka 
barierka dookoła, gdzie one wchodziły tam, gdzie jest podświetlenie, również jest 
zabezpieczone siatkami, jest doczyszczone i tam już tego problemu nie ma. Podobnie 
jest na Villi Calisia, gdzie również tam cały czas dokładamy tych elementów, które te 
ptaki odbijają, natomiast to jest jakby kwestia, bo my możemy oczywiście codziennie 
próbować ten chodnik czyścić na mokro w jakiś sposób, tak?, ale to są też tam jakieś 
koszty, natomiast to w pewnym sensie dotyczy właściciela tej posesji, że jeżeli 
i ewentualnie powiedzmy ta presja powinna wynikać od tych ludzi, którzy wynajmują 
lokale, żeby zabezpieczyć ten budynek w ten sposób, żeby te gołębie akurat w tym 
miejscu nie siedziały, bo ja rzeczywiście, ja też tu widzę to zagrożenie, powiedzmy 
gdzie handluje się surowym mięsem, a jeszcze te odchody ptasie tam leżą i wiadomo, 
są różne choroby i nie ma co tego wątku tutaj rozwijać, natomiast uważam, że my 
musimy tu współpracować i my tam, gdzie możemy to czyścimy. Natomiast 
pamiętajmy, że większość kamienic jest prywatnych i to jest jakby w gestii właścicieli 
tych kamienic, żeby również sobie z tym poradzić. My mamy, my się zastanawiamy, jak 
walczyć z tym ptactwem, nie będę tutaj ukrywał, że prowadzimy również rozmowy 
z panem Kołatą, który jest kierownikiem Schroniska dla bezdomnych zwierząt, żeby 
sobie spróbować z tym poradzić w sposób naturalny, czyli nie wiem, wypuszczać tu 
również takie ptaki, które w sposób naturalny będą odpędzały te gołębie, które w tej 
chwili nie mają tu żadnego powiedzmy naturalnego przeciwnika i sobie robią co chcą. 
Z drugiej strony mieszkańcy sami dokarmiają te ptaki. Są takie miejsca, gdzie 
wysypują powiedzmy ten pokarm dla nich i to wszystko jakby nie sprzyja temu, 
żebyśmy my sobie z tym problemem tutaj poradzili. 
 
Tadeusz Skarżyński – ja zwracam się z gorącą prośbą do państwa radnych. Związane 
jest to z funkcjonowaniem dwóch komisji Rady Miasta Kalisza. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji liczy w chwili obecnej 5 osób i naprawdę, ponieważ ma ona dużo 
pracy i to jest praca bardzo merytoryczna, ale też jest to praca związana z tym, że 
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bardzo często trzeba analizować różnego rodzaju dokumenty, trzeba pracować 
w terenie, wymaga ta komisja wzmocnienia. Gorąca prośba do państwa radnych o to, 
żeby wzmocnić tą komisję, żebyście państwo radni wzmocnili Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Druga prośba to prośba związana z Komisją 
Rewizyjną, która w chwili obecnej liczy 3 osoby i ona może w chwili obecnej ma 
troszeczkę mniej pracy, ale będzie miała tej pracy coraz więcej z każdym następnym 
miesiącem i to też jest bardzo merytoryczna komisja, też wymagająca bardzo dużego 
nakładu pracy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jej członków i też przydałoby się 
wzmocnienie ze strony państwa radnych. Jeżeli ktoś z państwa radnych ma taką 
możliwość zaangażować się w pracę tych dwóch komisji to jest z mojej strony i myślę, 
że również ze strony przewodniczących tych komisji, ale tu w tym wypadku 
wypowiadam się przede wszystkim w swoim imieniu, gorąca, gorąca prośba o to, żeby 
włączyć się do prac w tych komisjach, zwłaszcza jeżeli chodzi o Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji. Proszę państwa, tak mała liczba osób w tej komisji przy tak dużym 
natłoku prac będzie powodowała, że skargi obywateli będą jakby przekładane, 
odkładane na dalszy termin, a to też nie świadczy dobrze o naszej radzie, w związku 
z tym gorąca prośba jeszcze raz do państwa radnych.  
A druga prośba, a w sumie to raczej przypomnienie. Przypominam, że komisja, która 
zajmuje się likwidacją dokumentacji kandydatów na ławników po sesji zbierze się 
w sali nr 36 i przypominam państwu radnym o tym, żeby się w tej sali zjawili.  
 
X. Punkt obywatelski. 
 
Żadna organizacja nie poprosiła o udzielenie głosu w dniu dzisiejszym. 
 
XI. Zamkni ęcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie 
XIX sesji. Następna, XX sesja, odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godz. 9:00. 
 
 

    Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 
             /…/ 

             Tadeusz Skarżyński 
 
 
Sporządziła: 
23.01.2020 r. E. Pastuszak 
 
 
 
 
* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta. 
 


