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Protokół
XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 7 maja 2020 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Tadeusz Skarżyński,
przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał wszystkich obecnych na dzisiejszej
Sesji Rady Miasta Kalisza.
Powitał również obecnego na sali pana prezydenta.
Następnie przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez
naciśnięcie na tabletach przycisku „KWORUM”.
Przewodniczący – 30 kwietnia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta
Miasta Kalisza dotyczące dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza.
Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości.
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady
Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi quorum,
przy którym można obradować i podejmować uchwały.
Jednocześnie poinformował, iż zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw sesja odbędzie
się w trybie zdalnym.
Przewodniczący – ponadto 5 maja do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo
Prezydenta Miasta Kalisza, które również otrzymaliście państwo do wiadomości,
w sprawie rozszerzenia dzisiejszego porządku obrad o kolejne projekty uchwał.
Przewodniczący poprosił zatem radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 4
arabski, znajdujący się w punkcie II rzymskim, projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I
„Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” – 22 osoby były za (22 radnych
obecnych, nieobecny podczas głosowania – Marcin Małecki) – przewodniczący
stwierdził rozszerzenie porządku obrad.

1

Poprosił również o rozszerzenie porządku obrad o punkt 5 arabski, znajdujący się
w punkcie II rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek
pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących
pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia
– 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził rozszerzenie
porządku obrad.
Poprosił również o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych, czyli dopisanie po
punkcie 3 arabskim punktu 4 i 5.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”.
Miasto Kalisz posiada uchwalony przez Radę Miasta Kalisza i pozytywnie
zaopiniowany przez doradcę energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Obecnie z uwagi na upływ czasu i zachodzące zmiany koniecznym jest jego
zaktualizowanie.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej 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. 2. uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”.
Uchwałą z maja 2007 r. Rada Miejska Kalisza przyjęła „Założenia do planu
zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, które
następnie zostały zaktualizowane.
Na podstawie ustawy Prawo energetyczne Prezydent Miasta Kalisza zobligowany jest
do opracowania aktualizacji przedmiotowych założeń co najmniej raz na 3 lata. Do
przedmiotowego opracowania przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły uwagi
i propozycje, które zostały uwzględnione. Aktualizacja została również wyłożona do
publicznego wglądu na okres 21 dni. Nie zgłoszono żadnych uwag.
Projekt aktualizacji uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami
oraz zgodnością z polityką energetyczną państwa.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
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Europejskiej 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. 3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” pretendował będzie do dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt planowany jest do realizacji w partnerskiej współpracy jednostek samorządu
terytorialnego, tj.: Powiatu Kaliskiego, Miasta Kalisza, Gminy Ceków-Kolonia oraz
Gminy Mycielin.
W celu zinstytucjonalizowania zasad współpracy oraz określenia zakresu
odpowiedzialności, a także praw i obowiązków Lidera – Powiatu Kaliskiego
i pozostałych partnerów projektu, konieczne jest zawarcie porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji projektu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Sławomir Chrzanowski) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 4. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie
1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju i wprowadzeniem nowych
rozwiązań służących ograniczeniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 na
gospodarkę rozszerzono katalog zadań w projekcie (w przypadku obu proponowanych
uchwał).
W ramach projektu wypłacane będzie:
- przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku
spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19;
- przedsiębiorcom, będącym osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników,
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku
spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19
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oraz
- organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o którym mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności
gospodarczej statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Sławomir Chrzanowski) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 5. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe
realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Sławomir Chrzanowski) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
III. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
XXIII Nadzwyczajnej Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Tadeusz Skarżyński

Sporządziła:
7.05.2020 r. E. Pastuszak
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