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Protokół
LX Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 25 października 2018 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miasta Kalisza 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 wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego Adama
Bujnickiego.
Następnie 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 LX Sesję Rady Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy
w niej 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować
uchwały.
Sekretarzem obrad został wiceprzewodniczący Zbigniew Włodarek.
O zabranie głosu poprosił Tadeusz Skarżyński – w poniedziałek odeszła od nas pani
Małgorzata Cwojdzińska, która była wieloletnim dyrektorem Zakładu Karnego
w Kaliszu, ale przede wszystkim przewodniczącą Rady Osiedla Rogatka. Była osobą,
która bardzo mocno działała na rzecz samorządów osiedlowych, podkreślił radny,
prosząc o uczczenie minutą ciszy pamięci po zmarłej.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał, przygotowane na LX sesję, wraz
z porządkiem obrad, w którym są 24 projekty uchwał.
Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne
projekty uchwał, w związku z tym przewodniczący zaproponował rozszerzenie
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porządku obrad, wprowadzenie w punkcie V numeracji rzymskiej – Podjęcie uchwał
w sprawie – dodatkowych punktów numeracji arabskiej:
25 – projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie
miasta Kalisza – przekazanego radnym 18 października,
26 – projektu uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry (BOOKMACHER
Sp. z o.o.) – przekazanego 18 października,
27 – projektu uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry (CASINO
Sp. z o.o.) – przekazanego 18 października,
28 – rozpatrzenia skargi pana █████████████* na działalność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przekazanego w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 25 arabski,
znajdujący się w punkcie V rzymskim, projekt uchwały w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza – 23 osoby były za (23 radnych
obecnych, nieobecni podczas głosowania – Mirosław Gabrysiak i Dariusz Witoń).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 26 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry
(BOOKMACHER Sp. z o.o.) – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny
podczas głosowania – Dariusz Witoń).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 27 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry (CASINO
Sp. z o.o.) – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania –
Dariusz Witoń).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 28 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana
█████████████* na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas głosowania
– Dariusz Witoń).
Wobec braku innych propozycji bądź uwag, 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 24 arabskim, punktów od 25 do 28.
III. Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX Sesji Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku uwag do protokołów z LVIII i LIX Sesji, wyłożonych do wglądu
w Kancelarii Rady Miasta, przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołów.
IV. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
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Sprawozdanie prezydenta Miasta z wykonania uchwał rady, podjętych na LVIII i LIX
sesji, oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym radni otrzymali w wersji
elektronicznej w dniu wczorajszym.
Głos zabrał Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza – jak co sesja przekażę
oczywiście symbolicznie panu przewodniczącemu, ponieważ 24 godz. przed sesją
otrzymali państwo radni sprawozdanie. Chciałbym zwrócić uwagę w tym
sprawozdaniu i zasugerować może już nowej radzie, żeby komisja edukacji, a także
spraw społecznych obeszła i sprawdziła inwestycje, bo w ostatnim czasie poddaliśmy
termomodernizacji wszystkie żłobki i sześć przedszkoli. Myślę, że warto, żeby za
państwa pośrednictwem mieszkańcy się tego dowiedzieli. Chciałbym również prosić
o przekazanie informacji wszystkim mieszkańcom, którzy będą się udawali na
cmentarz komunalny z okazji świąt Wszystkich Świętych, a także następnych dni, że
będzie można korzystać z połączenia Wyszyńskiego z Dobrzecką, więc nie trzeba
będzie stać w korku na ul. Podmiejskiej i Stanczukowskiego, będzie można łącznikiem
potem od ul. Korczak północą dostać się do ul. Poznańskiej. Myślę, że to ważna
informacja, tam zawsze był tłok. Ponadto jest z nami pan prezes zarządu Związku
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Myślę, że warto pochwalić się tym, że dwa dni temu
została podpisana umowa na Targach Poznańskich i Związek „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” będzie modernizował instalację odpadową, która jest w Orlim Stawie. Myślę,
że to bardzo ważna informacja dla mieszkańców, bo to jest niebagatelna kwota
78 mln zł przeszło, a dofinansowanie to 80% kosztów kwalifikowalnych, czyli
56 mln zł, także należy podziękować zarządowi, ale również wszystkim uczestnikom,
włodarzom samorządów, którym miałem okazje i zaszczyt oczywiście przewodniczyć
w zgromadzeniu związku, bo bez ich współpracy byłoby to niemożliwe, a bez dobrej
pracy pracowników w Orlim Stawie pod nadzorem pana Tylaka też by to było
niemożliwe. Szanowni państwo, zatem te kilka uwag i jeszcze chciałem się podzielić
jedną kwestią, ponieważ w ostatnim czasie zdejmowano plan zagospodarowania
przestrzennego w kwestii strefy gospodarczej Zagorzynek. Otóż, szanowni państwo,
oficjalnie na najbliższej komisji rozwoju pojawi się inwestor, który chce dać sto miejsc
pracy, halę na 3,5 tys. m2, to będzie firma logistyczna, ogólnopolska, nawet można
powiedzieć ogólnoświatowa, nie żaden kaliski biznesmen, więc warto, żebyście się
państwo wsłuchali i również będą przedstawiciele Kaliskiej Rady Biznesu, bo
naprawdę warto rozwijać tą strefę gospodarczą i zadbać o rozwój miasta. Pięknie
dziękuję a gratulować wszystkim oczywiście jeszcze raz będziemy z panem
przewodniczącym jak będziemy wręczać dyplomy.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Miasto Ostrów Wielkopolski z zakresu sporządzenia mapy akustycznej (str. 1-2).
Projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, realizowany jest przez miasto Kalisz, jako lidera,
na podstawie porozumienia o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji
ww. projektu zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko3

Ostrowskiej oraz umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez miasto Kalisz
z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
lata 2014-2020.
W zakresie rzeczowym projektu przewidziano m.in. wykonanie mapy akustycznej dla
gminy miasto Ostrów Wielkopolski.
W związku z faktem, że ww. zadanie publiczne stanowi w myśl obowiązujących
przepisów prawa zadanie, które wykonać winien bezpośrednio uczestnik projektu, dla
umożliwienia miastu Kalisz jego wykonania konieczne jest zawarcie pomiędzy
miastem Kalisz, a gminą miasto Ostrów Wielkopolski porozumienia.
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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 2. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu
Kaliskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 3-4).
Kolejne trzy projekty uchwał dotyczą również projektu pn. „Regionalna Zintegrowana
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w zakresie
powiatów.
W zakresie rzeczowym projektu przewidziano m.in. założenie dla uczestników
projektu elektronicznych baz danych zawierających dane z ewidencji dróg i obiektów
mostowych wraz z ich aktualizacją.
W związku z faktem, że aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych stanowi
w myśl obowiązujących przepisów prawa zadanie, które wykonać winien
bezpośrednio uczestnik projektu, dla umożliwienia miastu Kalisz jego wykonania
w ramach ww. kompleksowego projektu, konieczne jest zawarcie pomiędzy miastem
Kalisz, a każdym uczestnikiem projektu z osobna porozumienia, w którym uczestnik
projektu powierzy miastu Kalisz prowadzenie powyżej wymienionego zadania
publicznego.
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 3. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu
Ostrowskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 5-6).
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Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 4. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu
Pleszewskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych dróg
powiatu w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów (str. 7-8).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 5. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
i Miasta Stawiszyn z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych
(str. 9-10).
Zakres kolejnych uchwał dotyczy gmin.
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 6. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Opatówek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 11-12).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
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Ad. 7. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów
mostowych (str. 13-14).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 8. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
i Miasta Odolanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych
(str. 15-16).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 9. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
i Miasta Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych
(str. 17-18).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 10. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego
z Gminy Ceków-Kolonia z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych
(str. 19-20).
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 11. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Blizanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 21-22).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 12. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 23-24).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 13. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Przygodzice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 25-26).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 14. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Ostrów Wielkopolski z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych
(str. 27-28).
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 15. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Mycielin z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 29-30).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 16. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Lisków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 31-32).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 17. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Koźminek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 33-34).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 18. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 35-36).
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 19. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Godziesze Wielkie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych
(str. 37-38).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 20. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Żelazków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 39-40).
Projekt uchwały 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, nieobecny podczas
głosowania – Mirosław Gabrysiak i Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 21. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 41-42).
Projekt uchwały 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 – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 22. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy
Sośnie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych (str. 43-44).
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 23. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2019 r. (str. 45-46).
Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeśli nie ma
możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku, gdy prowadziła go osoba
w stanie po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca
pod wpływem środka odurzającego. Dyspozycje usunięcia statku lub innego obiektu
pływającego wydaje policjant.
Corocznie określa się, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, biorąc pod uwagę
stawki tych opłat określone we właściwym obwieszczeniu Ministra Finansów.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 24. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019” (str. 47-59).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Program powstał na gruncie zapisów ustawowych, opinii przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz dotychczasowych doświadczeń. Obejmuje wybrane
najważniejsze sfery zadań publicznych, a także rodzaje zadań w ich obszarze, które
miasto Kalisz zamierza realizować wspólnie z organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego oraz określa zasady i formy tej współpracy. Uchwała
oznacza również realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania
zadań publicznych.
Program został poddany wymaganym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
oraz uzyskał pozytywną opinię Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Ponadto pozytywnie zaopiniowały go 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; Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu
i Finansów Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 23 osoby były za, 1 przeciw (24 radnych obecnych, nieobecny
podczas głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 25. nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza.
Projekt uchwały dotyczy dróg wewnętrznych, stanowiących działki w obrębie
ewidencyjnym 012 Chmielnik. Przedstawione nazwy zaproponowali właściciele
nieruchomości oraz Rada Osiedla Chmielnik.
Przebieg dróg przedstawiono na mapach stanowiących załączniki do projektu uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz
Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 26. opinii o lokalizacji kasyna gry (BOOKMACHER Sp. z o.o.).
Uruchomienie kasyna gry wymaga uzyskania koncesji. Zgodnie z ustawą
o grach hazardowych koncesję na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy
do spraw finansów publicznych.
Koncesja wydawana jest na 6 lat. Wniosek o udzielenie koncesji składany przez
podmiot zainteresowany prowadzeniem takiej działalności musi m.in. zawierać
pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry.
Wniosek złożyła firma BOOKMACHER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która
gwarantuje prowadzenie kasyna na najwyższym poziomie. Dodatkowo pozwoli to na
utworzenie około 60 miejsc pracy.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 21 osób było za, 3 wstrzymały się od głosu (24 radnych obecnych,
nieobecny podczas głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 27. opinii o lokalizacji kasyna gry (CASINO Sp. z o.o.).
Wniosek o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kaliszu złożyła również firma
CASINO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi na terenie kraju sieć
11 kasyn gry.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 21 osób było za, 3 wstrzymały się od głosu (24 radnych obecnych,
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nieobecny podczas głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 28. rozpatrzenia skargi pana █████████████* na działalność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Skarga została rozpatrzona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 24 osoby były za (24 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Dariusz Witoń) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
VI. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych za 2017 rok oraz oświadczeń złożonych na 2 miesiące przed
upływem kadencji.
Przewodniczący przedstawił obecnym informację o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych radnych Rady Miasta Kalisza złożonych według stanu na dzień
31 grudnia 2017 r., a także informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
radnych Rady Miasta Kalisza złożonych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obie informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Następnie Stefan Kłobucki, sekretarz Miasta Kalisza przedstawił informację o analizie
oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za 2017 r., stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu.
VII. 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.
VIII. Interpelacje.
Radni nie zabrali głosu.
IX. Zapytania radnych.
Radni nie zabrali głosu.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
O zabranie głosu poprosił radny Tomasz Grochowski – przepraszam, powinienem
w poprzednim punkcie się zgłosić, natomiast pan przewodniczący tak szybko
przeleciał, że nie zdążyłem wcisnąć, natomiast chciałbym zapytać, kontynuując sprawę
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planu zagospodarowania przestrzennego Chmielnik-Północ, na ostatniej komisji
rozwoju w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że jednak plan ten nie został, nie
została rozpoczęta procedura wykładania planu zagospodarowania przestrzennego po
zmianach wprowadzonych przez radę mieszkańcom Kalisza, dlatego szczerze mówiąc
pani, nie widzę pani Agnieszki dzisiaj, Wypych, pani Agnieszka obiecała informację,
jakie kroki, do sesji, jakie kroki podjęła w tym zakresie, także jeżeli nie ma pani
Agnieszki to osoba, która ewentualnie mogłaby się w tej sprawie wypowiedzieć,
bardzo proszę o zabranie głosu, ponieważ byliśmy mocno zbulwersowani na komisji,
że decyzja Rady Miejskiej i zmiany, które wprowadziliśmy, niestety nie zostały
wprowadzone w życie, co jest rzeczą, moim zdaniem, niedopuszczalną, także bardzo
proszę o odpowiedź w tej sprawie.
Sławomir Miłek, naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury – w tej
chwili wdrożyliśmy procedurę jakby stwierdzenia, jakie są ceny działek w przypadku
zmiany sposobu zagospodarowania z części usługowej na część mieszkalną i myślę, że
będzie to jakby opracowanie, które pozwoli przyjąć dalszy tok postępowania w tym
planie i ewentualnie rozstrzygnąć, czy plan będzie podlegał zmianie, czy plan
ewentualnie będzie być może wyłączał tą część zagospodarowania z jego
opracowania. Myślę, że to, co zostało w tej chwili zrobione, to co zostało wdrożone,
jest w trakcie wykonywania, pozwoli na podjęcie właściwej decyzji w całej sprawie.
Tomasz Grochowski, ad vocem – dziękuję za tą informację, natomiast cały czas proszę
mi odpowiedzieć na pytanie, czemu nie została wykonana decyzja Rady Miejskiej
Kalisza, bo na to pytanie nie dostałem odpowiedzi. Można było spokojnie wyłożyć
mieszkańcom plan i jednocześnie prowadzić, że tak powiem, badanie tego, czy te
działki rzeczywiście są warte mniej, czy więcej, także prośba o odpowiedź, bo
w zasadzie to my nie jesteśmy pewni, czy za chwilę, podejmując jakąś kolejną uchwałę
znowu nie zdarzy się coś wyjątkowego, któryś nie wiem, czy prezydent, czy któryś
z naczelników zdecydują, że jednak jeszcze coś trzeba sprawdzić i uchwała nie wejdzie
w życie, więc bardzo proszę o odpowiedź, czemu nie została rozpoczęta procedura
i można było obok jakby prowadzić badanie dotyczące tego, ile są warte grunty, bo
jest to chyba dla wszystkich radnych obecnych na tej sali rzecz taka, z którą się
spotykamy na koniec kadencji pierwszy raz.
Filip Żelazny, radca prawny – ja pozwoliłem sobie zabrać głos, żeby pewne po prostu
rzeczy od strony proceduralnej wyjaśnić. Państwo, o ile mnie pamięć nie myli, na
ostatniej sesji podejmowaliście rozstrzygnięcia odnośnie tego miejscowego planu, ale
w ten sposób, że ten plan został zdjęty z porządku obrad. W związku z tym to nie jest
tak, że została podjęta uchwała, którą należy realizować czy wykonywać przez
prezydenta. Ten tok rozumowania byłby zasadny, gdybyście państwo dokonali,
gdybyście państwo przyjęli uchwałę, która podlega realizacji przez prezydenta i tak to
jest stwierdzone. Natomiast tutaj była decyzja o tym, żeby ściągnąć to z porządku
obrad, w związku z tym cała procedura niejako rozpoczyna się w pewnym sensie od
nowa i w tym zakresie miasto, urząd prowadzi tą procedurę tak jak jest to właściwe,
jak rozumiemy teraz, rozpoczął od tego, żeby zrobić wycenę pod kątem ewentualnie
tego odszkodowania, tak?, bo ja tak mówię w uproszczeniu, ale państwo rozumiecie
13

o co chodzi. Gdyby była tutaj sytuacja odwrotna, tzn. gdybyście państwo wtedy nie
ściągali z porządku obrad, tylko do tego planu, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego byłaby wprowadzona poprawka, np. w postaci takiej, że w §, nie wiem,
9 ust. 2 zmienia się treść z takiej na taką i taka uchwała by była przyjęta to wówczas
rzeczywiście należałoby ją zrealizować, natomiast tu uchwały nie mamy, a wtedy
państwo tej uchwały nie podejmowaliście, dlatego ściągnęliście z porządku obrad, że
te zmiany, które państwo proponujecie, one by wymagały całej tej procedury, która się
teraz toczy, czyli podsumowując uchwały nie było, w związku z tym nie ma tutaj takiej
sytuacji, że prezydent jest zobowiązany do jej wykonania, rozumiem to pytanie od
strony czysto prawnej, że co urząd w tym zakresie zrealizował? OK, w związku z tym
odpowiedź jak rozumiem jest taka, że rozpoczął od tego, że robi wycenę, o ile
ewentualnie będzie potrzebne wypłacenie odszkodowania i oczywiście obok tego
będzie, jak sądzę, realizowana kwestia procedury planistycznej.
Tomasz Grochowski – panie mecenasie, chyba nie do końca jest tak jak pan mówi, bo
wyraźnie poprosiłem o instrukcje i o dalszy plan działania panią Agnieszkę na
ostatniej sesji i wyraźnie usłyszeliśmy to, co za chwilę zacytuję, a więc – wprowadzone
poprawki będą przedstawione mieszkańcom i na tej podstawie powstanie plan
z poprawkami, który będzie przedstawiony Radzie Miejskiej. Czy tu się mylę, czy się
nie mylę? Więc w takim razie czemu ten plan nie jest przedstawiony? To jest pytanie
moje po zapewnieniach pani Agnieszki na ostatniej sesji. Czyli jeszcze raz, radni
wprowadzili poprawki, poprawki powinny być dodane do projektu, przedstawione
mieszkańcom i dopiero finalnie, ma pan rację, w postaci uchwały Rady Miasta
przedstawione Radzie Miejskiej, czy Radzie Miasta, przepraszam, więc dojdźmy
w końcu do jakiegoś porozumienia, bo dokładnie takie wyjaśnienia od pani Agnieszki
Wypych usłyszeliśmy na ostatniej sesji i nie byłem tu sam, tylko większość radnych,
którzy właśnie tutaj siedzą w tej chwili.
Małgorzata Zarzycka – ja troszkę chciałam ocieplić na koniec atmosferę
i zaproponować na koniec wspólne zdjęcie wszystkich państwa radnych, państwa
prezydentów, jeżeli są tacy chętni to zapraszam po sesji.
Tomasz Grochowski – skoro nie możemy dojść do porozumienia i w takim razie nie
możemy uzyskać informacji, czemu po poprawkach nie zostało to wyłożone
mieszkańcom, znaczy uzyskaliśmy informacje, że jest jakieś z boku jeszcze jedno
badanie wartości gruntu to w takim razie może jeszcze raz ktoś, kto weźmie
odpowiedzialność za swoje słowa, powie jak będzie wyglądała w tej chwili cała
procedura, czyli Rada Miejska zaakceptowała wnioski i co dalej? Bo chcielibyśmy to
usłyszeć, a na pewno mieszkańcy osiedla Chmielnik, którzy czekają z niecierpliwością
na zatwierdzenie tego planu. Także jeżeli z tego miejsca może paść w końcu
informacja wiarygodna to będę bardzo wdzięczny.
Sławomir Miłek – oczywiście po sporządzeniu tej analizy będzie trwała nadal
procedura planistyczna zgodnie z ustawą o planowaniu, czyli ten plan będzie
ponownie mieszkańcom wyłożony do wglądu i ponownie będziemy działać tak jak cały
czas i do tej pory. Mam nadzieję, że po ponownym wyłożeniu, po wykonaniu tych
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analiz, które będą potrzebne i w takiej wersji, w jakiej plan zostanie przedłożony,
zostanie uchwalony przez Radę Miasta Kalisza.
Tomasz Grochowski – czyli, to proszę mi jeszcze wytłumaczyć jedną rzecz, Rada
Miejska zaakceptowała zmiany, czyli rozumiem, że to nie spotkało się z pozytywną
akceptacją powiedzmy, nie wiem, czy pana prezydenta czy innych osób i jeżeli będzie
pokazane tam, że jest rzeczywiście różnica to będziecie prosili jeszcze raz Radę
Miejską o to, żeby zmieniła swoje zdanie, które już raz w tej sprawie zabrała, tak?
Grzegorz Chwiałkowski – teraz do konkretnej sprawy wrócimy, proszę państwa.
W 2003 r. napisałem pismo, interpelację w sprawie odmulania rzeki Prosny.
Otrzymałem taką odpowiedź, że termin rozpoczęcia prac zaplanowano na II połowę
lipca 2003 r., a jej zakończenie na czerwiec 2005 r. Więc tak jak tutaj poinformowano,
rzeka została odmulona za 7.740 tys. zł, ja w tym samym roku złożyłem interpelację,
żeby co roku dwa razy w roku wybierać namuł z rzeki Prosny, ewentualnie po
ustaleniu, czy przed tamą w Piwonicach, czy za tamą, czy po moście kolejowym. Więc
otrzymałem taką odpowiedź, że w kwestii wykonania namułów z koryta rzeki
znajdujących się przy przystani wioślarskiej i kolejowego progu w Piwonicach,
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadomi mnie, tzn.
się prezydenta, że ze względów finansowych wykonanie prac w tym zakresie w roku
bieżącym nie będzie możliwe i jak się zorientowaliśmy do dnia dzisiejszego te prace
nie są wykonywane, a w tej chwili, żeby tą rzekę doprowadzić do stanu właściwego to
już w tej chwili nie wystarczy 7.740 tys. zł, bo jak wiemy w tym czasie ten piasek, który
był wydobywany z rzeki to był przesuwany 200 m i były z tego robione wały, a jak się
orientujemy transport jest rzeczą najdroższą, tak samo ten transport będzie bardzo
kosztowny, jeśli przystąpimy do odmulania i regulacji zalewu na Szałem i uważam, że
w tej chwili, proszę państwa, przykro to się stało, bo ja to złożyłem w 2003 r., to byłem
jeszcze niecały rok radnym, może mnie tam jeszcze wtedy tak nie traktowano
poważnie, ale bardzo jest mi przykro, że z ratusza żadna osoba nie powiedziała do
pana prezydenta – panie prezydencie, ten stary Chwiałkowski to ma rację, bo rzeka za
10 lat będzie rzeką skończoną. I tak się to stało do tej chwili, dziękuję, nie wiem, czy
nowa władza do tego przystąpi i ten muł będzie wyciągać, bo niedługo to koryto
całkiem zniknie.
XI. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący – pozwólcie, że kilka zdań, dosłownie kilka zdań pozwolę sobie teraz
na zakończenie tej kadencji powiedzieć. Bardzo dziękuję, wszystkim, to był dla mnie
niezwykły zaszczyt, 20 lat w tej sali i w końcu także bycie przewodniczącym mojego
miasta, rady tego miasta. To jakiś też dar pewien specjalny i za to wszystko państwu
bardzo serdecznie dziękuję, ale dziękuję konkretnie, szanowni państwo, wyjątkowa
kadencja, najwięcej sesji, 60. Nigdy, w żadnej kadencji do tego czasu tyle sesji nie
było, a do 16 listopada mamy mandat, a więc nigdy nie wiadomo. Dziękuję za to, że
państwo byli zawsze gotowi na nadzwyczajną sesję, jak wiemy nie było żadnej sytuacji,
żeby nie można było zrobić nadzwyczajnej sesji, zawsze było quorum. I tutaj
oczywiście przepraszam te osoby, które nie zawsze były zadowolone, że taka sesja jest
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czy w takim terminie. Nie da się, jeśli coś jest niezaplanowane to zawsze komuś może
nie pasować, ale sprawy miasta zawsze stawiałem na pierwszym miejscu. I być może
niektórzy z państwa mogą mieć o to do mnie pretensje, że nie uwzględniłem takiej czy
innej prośby, ale najpierw patrzyłem na interes miasta, a później na interes całej rady,
żeby obraz naszej rady był jak najlepszy. Ta kadencja była burzliwa, jeszcze nigdy
w żadnej kadencji nie było tyle zmian, tyle roszad, tyle przetasowań, a jednak wydaje
się, że była bardzo interesująca. Wysoka rado, podjęliśmy 807 uchwał. 807 uchwał,
dokumentów prawa lokalnego. Już kończę, bo nie chcę… trochę jestem wzruszony, nie
ukrywam. Szanowni państwo, pozwólcie, że przytoczę słowa, które zawarte zostały na
pamiątkowych podziękowaniach: Oto mija VII kadencja kaliskiego samorządu.
Naznaczona wieloma wydarzeniami, jakże cennymi dla każdego z nas, ale przede
wszystkim dla mieszkańców najstarszego grodu w Polsce. Mam nadzieję, że i dla was
była ona wyjątkowa, bo choć niejednokrotnie cechowało nas odmienne zdanie, to
jednak każdy pozostawił w mieście cząstkę swojej duszy, marzeń i dążeń, dzięki którym
udało się wypracować wiele cennych inicjatyw, mających na celu kreowanie
pozytywnego wizerunku Kalisza. I na koniec przesłanie dla nowej rady. Chciałbym
nowej radzie życzyć, aby się pięknie różniła, pięknie różniła, tzn. tak, żeby aż do siebie
pasowała i żeby służyła naszemu miastu najlepiej jak potrafi, ponad podziałami, aby
szukała zgody, aby szukała dobra dla naszych mieszkańców. Chciałbym, już z innego
może miejsca, także wspierać pracę naszego miasta i pracę rady. Jeszcze raz
wszystkim paniom i panom radnym bardzo serdecznie dziękuję za wyrozumiałość dla
mnie, jakimś cudem ja dotrwałem jako przewodniczący i życzyć, aby dalsze
przedsięwzięcia i dalsze mieszkanie w naszym mieście sprawiało dużo radości, ale
także było wyzwaniem dla jak najlepszych poczynań. A teraz już wraz z panem
prezydentem pragniemy podziękować wszystkim za czteroletnią działalność, za tą
współpracę, która w roku wyjątkowego jubileuszu, 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, jest szczególnie ważna. Przypomina o wspólnej, wspólnej walce
naszych przodków, dającej nam upragnioną wolność. W tym pięknym roku życzymy
wszystkim niegasnącej pasji i dalszego zaangażowania w społeczną działalność, aby
dostarczała ona wielu powodów do dumy, prawdziwej dumy, takiej połączonej
z pokorą, z własnych dokonań. Proszę zatem przyjąć pamiątkowe wyrazy uznania,
w imieniu własnym i Prezydenta Miasta Kalisza.
Głos zabrał także Grzegorz Sapiński – moja mowa będzie krótka, ponieważ będę miał
przyjemność z nową radą się spotkać, więc teraz nie dam przesłania, ale chciałem
uprzejmie podziękować wszystkim radnym tej kadencji, ponieważ niezależnie od
różnicy zdań zakładam, że każdy z nas pracował najlepiej jak potrafi i za to należy się
bardzo duże dziękuję, a pan przewodniczący niech tak szybko tutaj nie ucieka od nas,
bo został radnym wojewódzkim, więc liczymy na ciężką pracę dla Kalisza, serdecznie
gratuluję. Gratuluję oczywiście wszystkim, bo jedni wypełnili swój obowiązek i mogą
być dumni z tego, że pracowali dla miasta, innym gratuluję, bo przeszli do Rady
Miasta kolejnej kadencji, także też serdecznie gratuluję i dziękuję za wspólnie
spędzony czas. Kłaniam się państwu nisko.
Dariusz Grodziński – ta kadencja Rady Miasta rzeczywiście była burzliwa, pełna
emocji i pełna zawirowań, dlatego w sposób szczególny należą się podziękowania
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pracownikom samorządowym pełniącym służbę cywilną dla miasta Kalisza, że w tym
trudnym czasie i w tych trudnych momentach potrafili zachować się tak jak trzeba i to
zasługuje na podziękowanie, to zasługuje na docenienie teraz i w przyszłej kadencji.
Tadeusz Skarżyński – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym
bardzo serdecznie podziękować zespołowi prezydenckiemu za współpracę, raz lepszą,
raz gorszą, ale mimo wszystko chciałbym podziękować, bo rzeczywiście podejrzewam,
że wiele, znaczy mam przekonanie, że wiele działań, które zostały podjęte w tej
kadencji, przysłużą się dobru naszego miasta. Chciałbym podziękować Radzie Miasta
Kalisza, ponieważ rzadko kto zwraca na to uwagę, ale trzeba pamiętać, że większość
uchwał, znamienitą większość uchwał podejmowaliśmy jednogłośnie, także bardzo
serdecznie dziękuję za tą troskę o miasto. Chciałbym podziękować oczywiście
urzędnikom, w szczególności tutaj urzędnikom z Kancelarii Rady Miasta, która
przecież obsługuje całą kwestię administracyjną, także bardzo serdecznie dziękuję za
to, że czasem kłopoty sprawialiśmy, ale mam nadzieję, że nie były one największe.
A nade wszystko chciałbym podziękować tym mieszkańcom miasta, mieszkańcom
Kalisza, którzy w trakcie całej naszej kadencji i myślę, że to dotyczy wszystkich
klubów, zwracali się do nas, wskazywali nam co im się w mieście podoba, co nie
podoba, co naprawić. Także bardzo serdecznie dziękuję, gratulując jednocześnie
nowej Radzie Miasta.
Jacek Konopka – ja bardzo króciutko. W imieniu Klubu Radnych „Wszystko dla
Kalisza” chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy w minionej kadencji,
w minionych 4 latach pracowali w kaliskim samorządzie. Tym, którzy wykonywali te
najmniejsze zadania aż do pana przewodniczącego i do pana prezydenta. Wszystkim
państwu serdecznie dziękujemy za minione 4 lata, a nowej radzie życzymy owocnej
pracy w następnych 5 już latach.
Kamila Majewska – również w imieniu Klubu SLD chciałabym przede wszystkim
państwu prezydentom, wszystkim naczelnikom, dyrektorom, szefom różnych jednostek
i także wszystkim radnym podziękować za 4 lata wspólnej pracy.
Tomasz Grochowski – panie przewodniczący, przede wszystkim gratuluję, bo 20 lat to
rzeczywiście na tej sali robi wrażenie, nie mogę się pochwalić takim dorobkiem, bo
8 lat właśnie mija odkąd zostałem radnym Rady Miasta Kalisza. Z drugiej strony,
szanowni państwo, gdyby nie chwilowe niepowodzenia to byśmy nie czuli smaku
sukcesu, bo nie czulibyśmy różnicy, a czasami trzeba poczuć smak niepowodzenia,
żeby pójść dalej, wyciągnąć wnioski i z nowymi siłami ruszyć dalej. Poparcie, jakie
uzyskałem w okręgu II, trzeci wynik do tego mnie jak gdyby obliguje i mobilizuje, także
nie do końca trzeba być radnym, żeby być dalej społecznikiem i pomagać mieszkańcom
miasta Kalisza, także do tego się zobowiązuję, bo tak jak powiedziałem, trzeci wynik
w tym okręgu pokazuje, że jednak wielu mieszkańców na mnie liczy. Po drugie
doświadczenie dwóch kadencji powoduje to, że człowiek wie, jakimi drogami dojść do
ośrodka decyzyjnego tak naprawdę i nie do końca ten mandat, który jak się
przekonałem bardzo dużo rzeczy udało mi się przeforsować będąc w opozycji, a nawet
trochę mniej będąc w koalicji, także dzisiaj szczerze mówiąc, szanowni państwo, jest to
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taka rzeczywiście rzecz, która może się wydawać śmieszna, natomiast czasami będąc
w opozycji, żeby jak gdyby ten radny nie za bardzo, że tak powiem przeszkadzał
rządzącym, czasami zgadzają się i akceptują propozycje takiej osoby. Jako
przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej chciałem
zabrać głos i podziękować przede wszystkim zespołowi tej komisji. Wydaje mi się, że
naprawdę wiele fajnych pomysłów i projektów na tej komisji zapadło, bardzo dużo
fajnych wniosków. Chciałbym podziękować mojej wieloletniej zastępczyni, pani Gosi
Zarzyckiej, Martinowi Zmudzie, który tą funkcję pełnił w ostatnim roku, wszystkim
bardzo aktywnym członkom komisji, mówię tu chociażby o kolegach z Platformy,
Radek, Sławek, Darek, dziękuję, dziękuję bardzo, Krzysztof również, był również
Dariusz Witoń akurat z mojej opcji i Tadziu Skarżyński, jeżeli się nie mylę, też cenny
głos zabierał. Bardzo dziękuję również mojej prawej ręce, koleżance Marcie, którą
pamiętam cały czas z nazwiska słuchajcie Woźniak i jakoś się nie mogę do tego
nowego jej nazwiska przyzwyczaić, natomiast to, że tak nam się fajnie pracowało w tej
komisji to właśnie zasługa koleżanki Marty. Dziękuję pani naczelnik za to, że zawsze
mogliśmy liczyć na wsparcie. Dziękuję również prezydentom, bo wiele rzeczy
z sukcesem rzeczywiście udało nam się przeforsować. I duża nauka i osobie, której
chciałbym szczerze mówiąc najbardziej podziękować, bo od tej osoby najwięcej się
nauczyłem przez te 8 lat, kobieta z klasą jak to często się słyszy, mówię tu o pani
skarbnik Irenie Sawickiej, bardzo dziękuję, pani skarbnik, praca z panią to była
olbrzymia przyjemność dla mnie i duża nauka. Również dziękuję wszystkim
naczelnikom i pracownikom urzędu, prezesom, osobom, które pełniły funkcje
w imieniu miasta w różnego rodzaju spółkach, naprawdę praca z państwem to była
duża przyjemność. Ja, mając bardzo duże doświadczenie w pracy w korporacji na
różnego rodzaju stanowiskach uważam, że każdy powinien przejść taką drogę również
w samorządzie, bo to jest zupełnie inna droga i zupełnie innych rzeczy można się
nauczyć, a na pewno takich, że kiedyś to się bałem w ogóle podejść do mikrofonu
i cokolwiek powiedzieć, a dzisiaj nie sprawia mi to dużych trudności. Także Elu,
również tobie, bo tak tu patrzysz na mnie, zerkasz, dziękuję. Dziękuję wszystkim,
dziękuję również kolegom klubowym, bo tak jak powiedziałem wspólnie wiele rzeczy
na pewno na ten plus możemy zaliczyć, tak to ocenili mieszkańcy, także jeszcze raz
dziękuję, nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia.
Piotr Lisowski – w imieniu Klubu „Tak dla Kalisza” chciałem serdecznie podziękować
panu prezydentowi, zespołowi prezydenckiemu, panu przewodniczącemu Rady,
radnym, urzędnikom, mieszkańcom za te 4 lata wspólnej pracy dla miasta. Serdecznie
dziękuję, było nam bardzo miło z państwem pracować. Chciałbym jednocześnie nowej
radzie na kolejną kadencję dłuższą o 1 rok życzyć, żeby w ciągu tych 5 lat spełnili
wszystkie swoje obietnice wyborcze. Mam nadzieję, że mieszkańcy na to liczą.
Edward Prus – podsumowując tak jak tutaj mój poprzednik i jeszcze jeden powiedział,
uśmiechał się, bardzo serdecznie ci tego życzę, Tomek, tego uśmiechu, mnie tego
brakuje, ale podsumowując, proszę państwa, powiem tak, wiele rzeczy, które sobie
zaplanowałem, żeby pracować dla tego miasta i zrobić to udało się, nie będę ich
wymieniał, przyjdzie czas na jakieś podsumowanie, podziękowanie, natomiast jedna
rzecz, w którą weszliśmy z komitetem tutaj, zresztą z osobami obecnymi na tej sali
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i z panem prezydentem, idzie nam ciężko, ale pozwolę sobie tutaj jeszcze raz
zaapelować, może też sprostować, że budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
to nie jest finansowana z budżetu miasta, żeby wreszcie to zostało może dostrzeżone,
bo to rzeczywiście dzieje się przez zbiórkę społeczną, poprzez społeczny komitet
budowy pomnika, przepraszam, że akurat o tym mówiłem, ale jest okazja, żeby to
powiedzieć, bo proszę państwa, to się wszystko dzieje, mam nadzieję, że się uda,
natomiast rzeczywiście brakuje pieniędzy. Jeszcze raz zachęcam do solidnej zbiórki, bo
to dzieje się przez komitet. Proszę państwa i jeszcze jedno, z udziałem kilku osób
dokonaliśmy budowy obelisku przy ul. Sportowej, naprawdę kilku osób, nie będę tutaj
wymieniał, może to by zabrzmiało nieskromnie, ale to już się wydarzyło i zapraszam
serdecznie na otwarcie, odsłonięcie tego obelisku upamiętniającego wręczenie
sztandaru przez Marszałka Józefa Piłsudskiego 29. Pułkowi Piechoty Strzelców
Kaniowskich, którzy walczyli za naszą wolność i ginęli na wojnie polsko-bolszewickiej,
w bitwie warszawskiej, naprawdę zasłużyli na to, żeby w Kaliszu mieli ten obelisk i to
się odbędzie, proszę państwa, 8 listopada o godz. 12-tej. Serdecznie wszystkich
zapraszam. A korzystając z okazji dziękuję bardzo wszystkim, wszystkim tym, których
poznałem, będąc 4 lata radnym, za współpracę, za pomoc przede wszystkim,
szczególnie wydziałowi powiem, nie chciałbym tutaj mówić, ale tak blisko jestem
związany z tym sportem, wydziałowi sportu, bez wymieniania osób, wydziałowi
kultury, ale wszystkim wydziałom, wszystkim pracownikom, szczególnie panu
prezydentowi, również zespołowi prezydenckiemu, Kancelarii Rady Miasta, wielka
pomoc to była dla mnie, bo ja się wiele rzeczy, proszę państwa, uczyłem, także dziękuję
bardzo serdecznie za tą pomoc i deklaruję jednocześnie, że nie będąc radnym możecie
mnie, proszę państwa, rozliczać z tego, ja będę dalej pracował na rzecz tego miasta,
przynajmniej w tych wszystkich sferach, które są mi bardzo bliskie, patriotyczne,
sportowe, historyczne i społeczne.
Krzysztof Ścisły – miałem nie zabierać głosu, ale Radek mnie przekonał, żebym to
wszystko zamknął klamrą, żeby tradycji się stało zadość, ponieważ dosyć długo
przemawiałem na rozpoczęcie tej kadencji, więc teraz naprawdę będzie krótko. Panie
radny Chwiałkowski, Grzesiu, ty się nie martw, troska o koryto zawsze będzie
przedmiotem tutaj tej rady i samorządu przez najbliższe lata na pewno, Prosny
oczywiście, przepraszam bardzo. Druga sprawa, już zupełnie poważnie, ja się
naprawdę wiele nauczyłem tutaj rzeczy dobrych i rzeczy złych, wiele dostrzegłem
prawdy, o której nawet jako dziennikarz nie wiedziałem i się bardzo cieszę, że mogłem
z państwem współpracować, a z wieloma naprawdę współpracować w sposób
konstruktywny.
Następnie wręczono radnym oraz prezydentowi miasta pamiątkowe upominki oraz
podziękowania, natomiast w podsumowaniu przewodniczący podkreślił – przede
wszystkim dziękuję urzędowi, bo bez tego nie dałoby rady. Dziękuję wszystkim
służbom, które są tutaj na sali. Naprawdę bardzo dziękuję. Wszyscy, którzy mnie znają,
wiedzą, że dla mnie porządek i przede wszystkim bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Dziękuję mediom, bo bez mediów społeczeństwo nie byłoby demokratyczne, nie
miałoby wiedzy o wielu rzeczach. Szanowni państwo, bardzo, bardzo dziękuję. Finis
coronat opus, tak jak powiedziałem, koniec wieńczy dzieło, a ci, którzy mnie znają
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mówią, że nie lubię się żegnać, wolę się witać, a więc życzę wszystkiego dobrego,
dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.
Grzegorz Sapiński – ja tylko jeszcze jedną rzecz do protokołu, apeluję do wszystkich
i zapraszam serdecznie, 3 listopada startuje liga siatkówki kobiet, mam nadzieję, że
wszyscy będziemy na tym wielkim wydarzeniu, bo siatkówka wróciła do Kalisza na
najwyższym poziomie, zapraszam serdecznie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
LX sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

Sporządziła:
25.10.2018 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.
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