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KRM.0002.0007.2021 

D2021.08.00533 

 

Protokół 

XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 10 sierpnia 2021 roku 

 

I. Otwarcie posiedzenia.        
 

Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Tadeusz Skarzyński, 

przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał wszystkich obecnych na dzisiejszej 

Sesji Rady Miasta Kalisza. 

Powitał również obecnego na sali Prezydenta Miasta Kalisza oraz Skarbnik Miasta 

Kalisza. 

 

Następnie przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez 

naciśnięcie na tabletach przycisku „KWORUM”. 

 

Przewodniczący – 4 sierpnia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta 

Miasta Kalisza dotyczące dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza. 

Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości. 

Ponadto w dniu wczorajszym wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Kalisza, które 

również państwo otrzymaliście, z prośbą o rozszerzenie porządku obrad sesji 

o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. 

 

Przewodniczący poprosił Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza 

o zabranie głosu w tej sprawie – bardzo dziękuję za zwołanie tego posiedzenia. Myślę, 

że tych ważnych tematów jest kilka, dwa najważniejsze to tak jak już państwo radni 

wiecie z obrad komisji, to kwestia wniesienia aportu do spółki Aquapark Kalisz 

i druga kwestia odnośnie podpisania porozumienia w drodze uchwały Rady Miasta 

z Starostą Kaliskim w sprawie zorganizowania na terenie powiatu kaliskiego 

transportu publicznego. Myślę, że to bardzo dobra i cenna inicjatywa. Umożliwi 

pozyskanie środków na dofinansowanie tych niektórych tras, które właśnie 

przygotowujemy, natomiast ze względów formalnych organizatorem na terenie 

transportu publicznego na terenie powiatu jest starosta w związku z tym musimy się 

tymi kompetencjami z nim podzielić. Oczywiście na terenie miasta nadal to my 

będziemy za ten transport odpowiadać. Wszelkie szczegóły przedstawią pan prezes 

PKS-u oraz przedstawiciel tutaj Wydziału Komunikacji. Także bardzo proszę 

o podjęcie stosownych uchwał. 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył XLI Nadzwyczajną Sesję Rady 

Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym można obradować i podejmować uchwały.     
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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 poprosił zatem radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 4 

arabski, znajdujący się w punkcie II rzymskim, projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego i zawarcia porozumienia – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, 

nieobecna podczas głosowania – Barbara Oliwiecka) – przewodniczący stwierdził 

rozszerzenie porządku obrad. 

 

Poprosił również radnych o wprowadzenie zmiany w materiałach sesyjnych, dopisanie 

w punkcie II rzymskim punktu 4 arabskiego. 

 

II. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Ad. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (str. 1-12). 

 
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2021 rok, sporządzonych na 

podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów 

jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. 

Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja 

Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 

 

Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecna podczas 

głosowania – Barbara Oliwiecka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. 

 

Ad. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-

2043 (str. 17-42). 

 
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 kierowników 

jednostek. 

Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja 

Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu, natomiast całościowo projekt uchwały wraz 

z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta 

Kalisza. 
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 

stwierdził przyjęcie uchwały. 

 

Ad. 3. uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Miasta Kalisza (str. 48-58). 

 
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą rady gmin zostały 

zobowiązane do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzaniu 

ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w brzmieniu 

nadanym ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rozwoju, 

Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. 

 
Przewodniczący – ponadto na tychże komisjach został poproszony o głos pan prezes 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu z zapytaniem ze strony 

radnych, padło takie pytanie, czy ta zmiana przynosi jakiekolwiek skutki finansowe dla 

mieszkańców miasta Kalisza i od pana prezesa uzyskaliśmy zapewnienie, że takich 

zmian nie ma. Jest to jedynie dostosowanie do przepisów, do zmieniających się 

przepisów.  

 

Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie 

go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący 

stwierdził przyjęcie uchwały. 

 

Ad. 4. wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. 

 
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg 

przewozów jest powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami w powiatowych 

przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie. 

W związku z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej Powiat Kaliski złożył wniosek o zawarcie stosownego 

porozumienia uprawniającego Powiat do przejęcia roli organizatora publicznego 

transportu zbiorowego na terenie miasta Kalisza. Uchwała ma zapewnić zaspokojenie 

potrzeb mieszkańców okolicznych gmin i Kalisza w zakresie komunikacji zbiorowej 

oraz zapewnić jej finansowanie. 

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. 
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Przewodniczący – w trakcie obrad komisji również poprosiłem o przesłanie, ponieważ 

w uzasadnieniu do uchwały jest zapisane, że ta uchwała niejako została wywołana na 

wniosek powiatu kaliskiego, prosiłem o przesłanie tego wniosku, żebyście państwo 

radni mieli jakby świadomość tego, na jakiej podstawie ta uchwała została 

przygotowana. Ja, szanowni państwo, na tę chwilę jeszcze tego wniosku nie 

otrzymałem. Otrzymałem informację ze strony Starostwa Powiatowego dla pana 

prezydenta o treści następującej: informuję, że Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 

9 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/336/2021 w sprawie wyrażenia zgody 

na przejęcie zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu 

zbiorowego i zawarcia porozumienia. Uprzejmie prosimy o podjęcie działań mających 

na celu zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy miastem Kaliszem a powiatem 

kaliskim. W sumie chciałbym zaznaczyć tutaj, że jako tako nie jest to jakby wniosek do 

pana prezydenta, no, nie wiem, czy jakieś inne, czy dysponujemy jeszcze jakimś innym 

pismem ze strony powiatu kaliskiego, czy tylko tą informacją z dnia wczorajszego?  

 

Rafał Florkowski, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – szanowni 

państwo, jak państwo wiecie ta uchwała Rady Powiatu została wniesiona wczoraj, 

natomiast według moich informacji, które posiadam, wniosek był słowny. Podczas 

spotkania, bodajże, w poprzedni poniedziałek, w którym miał okazję brać pan starosta, 

taki wniosek złożył słownie. Taką informację otrzymałem od swojego przełożonego 

pana sekretarza i to było też podstawą do przygotowania uchwały.  

 

Przewodniczący – przypominam, że kiedy byliśmy tutaj na, rozmawialiśmy na 

komisjach o tym temacie, w tym temacie, przepraszam, chodzi o to, żeby ewentualnie 

PKS, jeżeli zawrze porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu na przewozy 

na terenie powiatu, będzie wówczas mogło starać się o dofinansowanie do tych 

przewozów. Taką wiedzę nam przekazano. Taką wiedzę przekazał nam pan dyrektor 

PKS-u, czy prezes PKS-u, prezes PKS-u, przepraszam, pan prezes PKS-u, że będą, 

jeżeli takie porozumienie zostanie zawarte to wówczas będą mogli starać się 

o dofinansowanie ze środków publicznych do przewozu na terenie powiatu kaliskiego. 

 

W związku z powyższym radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali projekt 

uchwały – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący stwierdził 

przyjęcie uchwały. 

 

III. Zamknięcie obrad. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie 

XLI Nadzwyczajnej Sesji. Następna sesja, XLII, uroczysta, odbędzie się 10 września 

2021 r. o godz. 17:00, natomiast kolejna sesja zwykła będzie miała miejsce 

30 września 2021 r. o godz. 9:00. 
Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 

Sporządziła: 

10.08.2021 r. E. Pastuszak 


