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P r o t o k ó ł Nr 5/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 11 lutego 2015r.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 4
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Kaliszu, przy
ul. Kordeckiego 34.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu.
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2015 – 2029.
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12.Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego – zadania, cele,
współpraca z Wydziałami UM, jednostkami podległymi Miastu oraz
inwestorami zewnętrznymi.
13.Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej na 2015 rok.
14.Korespondencja:
pismo kaliskich organizacji pozarządowych z dnia 16.01.2015r. z prośbą
o rozważenie możliwości ustanowienia roku 2015 – Rokiem
Wiłkomirskich w Kaliszu,
pismo nr USC.0003.1.2015 z dnia 2.02.2015r. dotyczące przedstawienia
comiesięcznej informacji na temat opracowań realizowanych przez
Miasto Kalisz,
pismo nr WRI.0003.2.2015 z dnia 6.02.2015r. w sprawie przedstawienia
comiesięcznej informacji na temat opracowań realizowanych przez
Miasto Kalisz.
15.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16.Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej pan TOMASZ GROCHOWSKI witając serdecznie
członków komisji oraz przybyłych gości.
Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o:
autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Kaliszu (dot. pkt 5),
projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Rodziny
Wiłkomirskich (pkt 7a),
autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego
2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (dot. pkt 10).
Pkt 12 dotyczący Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego został
przełożony na kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza.
Ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury przedstawiła pani Marzena Ścisła
naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, informując, że przedstawione
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zostały konkretne przedsięwzięcia, na które dotacja ma być uruchomiona. Będzie to
kwota 280 tys. zł:
− 200 tys. zł dla Teatru im. W. Bogusławskiego,
− 60 tys. zł dla Centrum Kultury i Sztuki,
− 20 tys. zł dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
Oczywiście wspieranie tego typu przedsięwzięć nie jest zadaniem własnym
samorządu, niemniej jednak, ze względu na wagę i znaczenie działań artystycznych
i historycznych oraz niejednokrotnie krajowy zasięg imprez, w przypadku Kaliskich
Spotkań Teatralnych proponuje się uruchomić kwotę 150 tys. zł, gdyż będą to
jubileuszowe 55. Kaliskie Spotkania Teatralne. Kolejna kwota dla kaliskiego teatru to
50 tys. zł, celem jest wsparcie spektaklu, jednej z premier w tym sezonie
artystycznym. Jest to bardzo ciekawe i interesujące, ponieważ po raz pierwszy będzie
to spektakl o charakterze dokumentacyjnym pn. „Calisia”, odwołujący się do
przeszłości i historii naszego miasta. Pozostałe zadania to imprezy, które cieszą się
dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz promują miasto.
Przygotowana została stosowna uchwała, ponieważ jak wiadomo udzielanie pomocy
dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, odbywa się właśnie za pośrednictwem samorządu Województwa
Wielkopolskiego, czyli organizatora dla tych instytucji, m.in. w celu uniknięcia
dublowania finansowania przedsięwzięć. Na podstawie uchwały sporządzona zostanie
umowa między marszałkiem a miastem, która wskaże celowość środków i poda
sposób rozliczenia.
Pan Adam Koszada odniósł się do Kaliskich Spotkań Teatralnych, pytając czy
wiadomo już jaka będzie przeciętna cena biletów?
Pani naczelnik wyjaśniła, że 150 tys. zł to kwota, która przeznaczona będzie po
pierwsze na realizację imprezy, której całkowity koszt wynosi 620 tys. zł, a także na
nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w wysokości 20 tys. zł. Jak wiadomo jest to
festiwal sztuki aktorskiej i takie nagrody są ustanawiane. Wkład miasta umożliwia
zamknięcie budżetu, natomiast ceny biletów to inna sprawa. Oczywiście planuje się
również dochód ze sprzedaży biletów (ok. 120 tys. zł), a wszystko to po to, aby
impreza się zbilansowała. Nie są to bowiem projekty, które przynoszą zysk, ponieważ
jak wiadomo koszty przygotowania takiego przedsięwzięcia są duże i nigdy bilety tego
nie zrekompensują, dlatego nawet w umowie między marszałkiem a prezydentem nie
wspomina się o nich. Chodzi tu bowiem o pomoc w organizacji przedsięwzięcia, która
oczywiście pośrednio wpływa na koszt biletów, więc bilety będą tańsze, co nie znaczy,
że będą tanie.
Na zakończenie pani Kamila Majewska zaproponowała, aby na posiedzenie
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zaproszona została pani dyrektor Teatru
im. W. Bogusławskiego, która przedstawi więcej informacji.
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały (7 głosów za – 7 obecnych).
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Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 4
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Kaliszu, przy
ul. Kordeckiego 34 przedstawił pan Mariusz Witczak naczelnik Wydziału Edukacji,
informując, że utworzone zostanie przedszkole oraz zespół, że względu na jak
najbardziej racjonalną formę organizacyjną funkcjonowania placówek. W Kaliszu są
już 3 takie zespoły szkolno-przedszkolne. W przypadku wspomnianego kompleksu
szkoła została już oddana w ubiegłym roku, natomiast ze względu na pewne
opóźnienia w inwestycji przedszkole nie mogło rozpocząć funkcjonowania w 2014r.,
dlatego w ubiegłym roku nie przeprowadzono naboru. W tym roku ogłoszono przetarg
na wyposażenie i kompleks przedszkolny jest już w pełni przygotowany. Docelowo
będzie to przedszkole 4-oddziałowe, jednak tak naprawdę rozstrzygnie to marcowy
nabór. Dyrektorem będzie dyrektor zespołu, który zarządzał będzie i szkołą
i przedszkolem, takie rozwiązania powszechnie się stosuje.
Na pytanie pana Adama Koszady czy w przedszkolu będą grupy integracyjne,
pan naczelnik wyjaśnił, że bardziej zakłada się powstanie klasy integracyjnej w Szkole
Podstawowej Nr 13, natomiast nie planowano integracji w przedszkolu. Naprzeciwko
znajduje się Przedszkole Sióstr Felicjanek, które jest przedszkolem integracyjnym,
ponadto takim przedszkolem jest Publiczne Przedszkole Nr 19, gdzie na 5 grup są
4 oddziały integracyjne i jeśli będzie taka potrzeba piąty oddział również może być
integracyjny, w związku z czym w tym roku nie planuje się integracji w nowo
otwieranej placówce. Określone jest to już w naborze, o którym muszą wiedzieć
rodzice, jednak w przyszłości wszystko jest możliwe.
Na pytanie pana Adama Koszady czy wiązałoby się to z dodatkowymi
kosztami, pan naczelnik wyjaśnił, że nie wiązałoby się to z kosztami wyposażenia
obiektu. Pan naczelnik dodał, że oddziały integracyjne to oddziały, w których jest do
5 dzieci z jakąś niepełnosprawnością. Nie określa się tu niepełnosprawności, chodzi
o dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale
niepełnosprawność pozwala im funkcjonować z dziećmi zdrowymi. Jest to metoda
edukacyjna powszechnie propagowana, o czym oczywiście decydują rodzice.
Pan Adam Koszada stwierdził, że zadaje pytania, ponieważ często jest tak, że
dzieci, które uczęszczają do przedszkola integracyjnego w danym budynku mają
ułatwienie, aby później przejść do szkoły, a zapotrzebowanie wzrasta.
Pan Radosław Kołaciński zapytał jaką ilość dzieci obejmują 4 oddziały,
ponadto jeśli nabór się nie powiedzie czy miasto ma pomysł na wykorzystanie
pomieszczeń, które się tam znajdują?
Pan naczelnik wyjaśnił, że 4 oddziały to maksymalnie 100 dzieci, ponieważ
w jednym oddziale jest do 25 dzieci. Co do ilości oddziałów pan naczelnik uważa, że
nie ma zagrożenia, ponieważ przy szkole funkcjonował oddział zerowy. W tym roku
nie będzie już tego oddziału w szkole, ponieważ dzieci mają dużo lepsze warunki
w przedszkolu. Nabór pokaże ilość dzieci, ale podkreślić należy, że jest
zainteresowanie placówką, ponieważ będzie to nowe, atrakcyjne przedszkole.
Na pytanie pana Radosława Kołacińskiego czy jest tam plac zabaw, pan
naczelnik wyjaśnił, że obecnie trwa II etap inwestycji. Dziś nie ma tam boiska czy sali
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gimnastycznej, ale trwa II etap, którego termin zakończenia to 2016r. Dodać należy, że
pobliskie ośrodki również korzystać będą z nowej infrastruktury.
Pan Tadeusz Skarżyński zapytał jak kwestia związana z naborem do nowego
przedszkola wpłynie na pozostałe przedszkola oraz na sprawy związane chociażby
z pracownikami innych przedszkoli czy ich finansowaniem? Radny podejrzewa, że
będzie duże zainteresowanie nowym, atrakcyjnym przedszkolem, pytając czy wydział
dysponuje analizami, prognozami, jaki to będzie miało wpływ? Jest pewna pula
oddziałów, która ma zostać otwarta w przyszłym roku, stąd pytanie czy zostanie ona
zwiększona czy 4 oddziały zostaną otwarte przy nowej szkole, a zostaną one
zmniejszone w innych jednostkach?
Pan naczelnik wyjaśnił, że oczywiście jest to mechanizm naczyń połączonych,
ponieważ jeśli są nowe miejsca to przy tej samej liczbie dzieci gdzieś może być ich
mniej, jest tylko pytanie gdzie? Mówi się tu o skali ponad 3 tys. dzieci, więc liczba
100 nie jest aż tak radykalna, ale na pewno radny ma rację, że taka sytuacja może mieć
miejsce. Nie ma sensu przeprowadzać tu jakichkolwiek badań, bo wszystko wykazuje
nabór, a jeszcze przed nim deklaracje rodziców o pozostaniu dziecka w przedszkolu
(dotyczy to dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli). Jest to pierwszy etap, który
daje pewną informację, drugim jest oczywiście rekrutacja, po której w połowie
kwietnia wydział przygotowuje arkusze organizacyjne dla placówek prowadzonych
przez miasto Kalisz i gdyby zdarzyło się tak, że w którymś przedszkolu nie będzie
oddziału to przeniesiony zostanie nauczyciel, więc zadziała tu mechanizm
przenoszenia nauczycieli. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, ponieważ jest to
racjonalna polityka zatrudnienia. Jeśli zaś chodzi o przedszkola niepubliczne, do
których uczęszcza ok. 2 tys. dzieci, są one dotowane i jeśli spadnie tam liczba dzieci to
dyrektorzy przedszkoli podejmowali będą decyzję dotyczącą zatrudnienia.
Pan Tadeusz Skarżyński stwierdził, że jego pytanie podyktowane jest sytuacją
demograficzną, która jest jaka jest, a jest to perspektywa otwierania jednego
przedszkola, a być może za rok czy 2 lata zamykania innego przedszkola.
Pan naczelnik wyjaśnił, że demografia demografią, obecnie nie ma żadnego
wyżu demograficznego a do niedawna brakowało miejsc w przedszkolach. Wynika to
z pewnej struktury ilości dzieci, które objęte są wychowaniem przedszkolnym oraz
z polityki państwa, bo dziś 5-letnie dzieci objęte są obowiązkiem przygotowania
przedszkolnego i od tego roku 4-letnie dzieci mają prawo do wychowania
przedszkolnego, za 2 lata będzie to obejmować dzieci 3-letnie, natomiast
w przedszkolach znajdują się również dzieci 2,5 roczne. Poza tym są także dzieci
spoza Kalisza, z czego wydział cieszy się ze względów finansowych, ponieważ od
zeszłego roku weszła już ustawa, która pozwala miastu rozliczać się z gminami,
w których te dzieci zamieszkują. Dotyczy to przedszkoli prowadzonych przez miasto,
ponieważ od dawna istniał taki przepis dotyczący przedszkoli niepublicznych. Nie ma
zatem mniejszej ilości dzieci w przedszkolach a są pewne obowiązki.
Pan Adam Koszada podkreślił, że szkoła od ul. Kordeckiego bardzo ładnie
wygląda, pytając czy będzie tam również jakieś ogrodzenie?
Pan naczelnik wyjaśnił, że inwestycja nie przewidywała ogrodzenia.
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Pan Adam Koszada odniósł się do wypowiedzi przedmówcy stwierdzającej, że
decyzja zapisania dziecka do danej placówki należy do rodzica, pytając czy jeśli rodzic
będzie chciał zapisać dziecko np. z autyzmem, które powinno uczęszczać do oddziału
integracyjnego, będzie taka możliwość? I co za tym idzie – czy dziecko będzie mogło
korzystać z różnych form pomocy psychologa czy nauczyciela wspomagającego? Czy
przedszkole takie dziecko przyjmie?
Pan Mariusz Witczak wyjaśnił, że zgodnie z zasadami to rodzic decyduje do
jakiej placówki dziecko uczęszcza. Obecnie przygotowany został projekt uchwały
dotyczący kryteriów. W kryteriach tzw. ustawowych jest niepełnosprawność dziecka,
więc jeżeli dziecko w ramach rekrutacji stara się dostać do przedszkola to dzieci
niepełnosprawne na pewno się dostaną, ponieważ mają dodatkowe punkty, natomiast
zupełnie inną kwestią jest fakt jakie warunki można stworzyć dzieciom
niepełnosprawnym w oddziałach ogólnodostępnych. Ogólnie jest to temat dosyć
trudny i nie dotyczy tylko przedszkoli, ale także szkół, bo rodzic decyduje do jakiego
oddziału chce dziecko posłać, począwszy od oddziału ogólnodostępnego, poprzez
oddział integracyjny, oddział specjalny, do indywidualnego nauczania. Pan naczelnik
nie ukrywa, że na tym tle są pewne problemy, ponieważ niektórzy rodzice zapisują
dzieci z niepełnosprawnościami do przedszkola czy szkoły ogólnodostępnej, gdzie nie
ma odpowiednio przygotowanej kadry, często nie ma infrastruktury. Wówczas
wydział próbuje rozwiązywać problemy kadrowe, ale nigdy nie jest tak, że wszystko
się uda. Jest pewna oferta, są oddziały integracyjne i jeśli będzie taka potrzeba, będzie
można tę ofertę rozszerzyć, ponieważ to rodzic decyduje, a nie musi on nawet
ujawniać orzeczenia. Poradnia wydaje orzeczenia dla rodzica, są to dane wrażliwe
i można je przetwarzać tylko w określonych okolicznościach. Pewne dysfunkcje mogą
się jednak ujawniać i wówczas wydział stara się zapewnić dziecku odpowiednie
świadczenia, np. rehabilitacyjne, czy inne formy pomocy.
Pan Adam Koszada zapytał czy przedszkole może zatrudnić nauczyciela
wspomagającego, jeśli w trakcie ujawni się, że dziecko jest dysfunkcyjne i jest opinia
psychologiczna, gdzie wprost napisano, że wskazany jest taki nauczyciel?
Pan naczelnik wyjaśnił, że mowa tu o orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego, gdzie w zaleceniach może widnieć zapis, że wskazane jest, aby dziecko
miało dodatkową pomoc. Przepisy są tak skonstruowane, że organ prowadzący może
zatrudnić takiego nauczyciela, jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że tzw. nauczyciel
wspomagający z mocy prawa funkcjonuje w oddziałach integracyjnych. Nauczyciele
tacy współpracują z całą grupą dzieci niepełnosprawnych, ale także z dziećmi
zdrowymi. Rodzice chcieliby natomiast, aby dla ich dziecka był jeszcze jeden
nauczyciel. Pan naczelnik nie ukrywa, że odpowiada za finanse, a zatrudnienie
nauczyciela jest drogim zatrudnieniem, to nie są tanie etaty, dlatego należy to
wypośrodkować. Od tego roku weszło pojęcie asystenta nauczyciela, choć nie zostało
ono wprowadzone w związku z kształceniem specjalnym, ale można zatrudniać takie
osoby np. dla klas 1-3.
Na pytanie pana Adama Koszady czy nie idą za tym pieniądze z ministerstwa,
pan naczelnik wyjaśnił, że na każde dziecko z orzeczeniem naliczana jest dodatkowa
subwencja, ale pod warunkiem, że zostało ono zgłoszone 30 września do Systemu
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Informacji Oświatowej, a często jest tak, że orzeczenia wydawane są w październiku
lub w listopadzie. Oczywiście miasto nie może tego brać pod uwagę i jeśli dziecko ma
orzeczenie i są w nim zalecenia, np. rewalidacja to na pewno dziecko ją dostanie,
natomiast sprawa nauczycieli wspomagających jest troszkę bardziej skomplikowana.
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały (6 głosów za – 6 obecnych).
Ad. 5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu wraz z autopoprawką przedstawiła pani
Eugenia Jahura dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, informując, że
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
nakłada na samorządy obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt dziecka pozbawionego
opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczoleczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji
leczniczej. W wymienionej ustawie jest bardzo dużo odniesień do ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą realizuje MOPS, dlatego postanowiono, że
nowe zadanie przypisane będzie ośrodkowi, stąd do katalogu zadań dopisano punkt
mówiący o realizacji zadania.
Jeśli zaś chodzi o autopoprawkę to dotyczy ona publikatora, ponieważ kiedy
przygotowywano projekt uchwały jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej
pochodził z 2013r., natomiast od 1 lutego 2015r. obowiązuje już następny Dziennik
Ustaw z 2015r.
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały wraz z autopoprawką (7 głosów za – 7 obecnych).
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty przedstawiła pani Ewa
Maciaszek naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
informując, że 1 lutego 2015r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, art. 6k, który był podstawą uchwały, powoduje zmianę
konstrukcji uchwały – stawką podstawową jest stawka za selektywnie zbierane
odpady, natomiast podwyższoną jest stawka za odpady niesegregowane.
Na pytanie pana Sławomira Chrzanowskiego czy wprowadzana zmiana wywoła
konieczność zmian umów zawartych z odbiorcami odpadów, pani naczelnik wyjaśniła,
że nie ma to wpływu na umowy.
Pan Radosław Kołaciński, odnosząc się do wykonawców, zapytał czy
poprzedni przetarg był na 2 lata?
Pani naczelnik wyjaśniła, że tak, umowa kończy się 30 czerwca 2015r.
Na pytanie pana Radosława Kołacińskiego czy zakres kolejnego przetargu
będzie podobny (odbiór i zagospodarowanie odpadów), pani naczelnik wyjaśniła, że
z wstępnych decyzji Prezydenta Miasta Kalisza wynika, że będzie podobny.
Na pytanie pana Radosława Kołacińskiego czy będzie to przetarg na rok czy
2 lata, pani naczelnik wyjaśniła, że pan prezydent również wstępnie zdecydował, że
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będzie to przetarg na 2 lata. Jeśli w połowie roku kończy się umowa to jest to
korzystniejsze dla mieszkańców, ponieważ jak wszyscy pamiętają firmy zgodnie
z umową zapewniają im pojemniki. Gdyby inna firma wygrała przetarg taka rewolucja
pojemnikowa na koniec roku, przed świętami, byłaby niekorzystna, stąd decyzja
prezydenta, aby kolejny przetarg był na 2 lata i kończył się również w czerwcu.
Pan Sławomir Chrzanowski poruszył kwestię miejsca składowania odpadów
wielkogabarytowych, pytając czy problem z nim został już rozwiązany?
Pani Ewa Maciaszek wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy wspomniane odpady
przedsiębiorcy odbierają bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nowelizacja
ustawy, o której mowa znów wprowadza rewolucję w całej rewolucji śmieciowej,
obligując samorządy do zmiany wszystkich przepisów prawa miejscowego, a więc
uchwał w terminie 18 m-cy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 lutego br. Pani
naczelnik ma nadzieję, że komplet zmienionych uchwał przedstawiony zostanie pod
koniec roku. Do tej pory w ustawie nie określono, że punkty selektywnego odbierania
odpadów mają być stacjonarne, dlatego w Kaliszu oprócz bezpośredniego odbioru
odpadów od mieszkańców funkcjonował punkt mobilny, natomiast nowe przepisy
mówią, że powinien to być punkt stacjonarny. Zmian jest bardzo dużo, dlatego jeśli
radni będą chcieli można im poświęcić jedno z posiedzeń komisji, na którym pani
naczelnik wszystkie omówi. Tak naprawdę jest to rewolucja do wcześniejszej
rewolucji.
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały (8 głosów za – 8 obecnych).
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza,
informując, że deklaracja, która do tej pory obowiązywała zawierała dwa elementy
dotyczące zwolnień z tytułu kompostowania odpadów zielonych oraz zwolnień dla
rodzin wielodzietnych (na trzecie i kolejne dziecko). Jeśli chodzi o kompostowanie to
osoby je realizujące otrzymały zniżkę w wysokości 2 zł/osobę i zawsze dotyczyło to
selektywnego zbierania, natomiast w przypadku rodzin wielodzietnych zwolnienie za
trzecie i kolejne dziecko było wyższe i stanowiło kwotę 10 zł/dziecko. Zmiana ustawy,
która obowiązuje od 1 lutego br. spowodowała, że zwolnienia te nie mogą
funkcjonować, wobec powyższego przedstawiana deklaracja nie zawiera elementów
dotyczących zwolnień. Wszystkie deklaracje, które nie zawierały wcześniej zwolnień,
są obowiązujące, natomiast nowe dotyczyły będą deklaracji, które wcześniej
obejmowały zwolnienia. Dodać należy, że informacja została już przekazana
mieszkańcom i część osób składa już nowe dokumenty.
O jakie kwoty chodzi?
Ze zwolnienia dotyczącego kompostowania korzystało 8340 osób na kwotę
16.680 zł, natomiast ze zwolnienia dotyczącego rodzin wielodzietnych korzystało 567
dzieci na kwotę 5.670 zł.
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Jeśli rodziny wielodzietne napotkają obecnie na problemy, będą musiały zwrócić się
do Prezydenta Miasta Kalisza o umorzenie opłaty.
Pan Tadeusz Skarżyński podkreślił, że szczególnie dla rodzin wielodzietnych są
to ważne kwestie finansowe, pytając jaka jest możliwość wyrównania?
Pani skarbnik wyjaśniła, że dana osoba musi złożyć indywidualny wniosek do
Prezydenta Miasta Kalisza, w którym wskaże dochody i stan rodzinny. Wcześniej
złożonych zostało 405 deklaracji, jednak podkreślić należy, że zwolnienie, które do tej
pory obowiązywało na trzecie i kolejne dziecko miało miejsce bez względu na stan
finansowy danej rodziny, dlatego najprawdopodobniej część osób nie będzie mogła
z tego skorzystać, ponieważ mogą mieć wyższe dochody niż wskazane w ustawie,
w oparciu o którą działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pan Tadeusz Skarżyński stwierdził, że bardzo ważne jest, żeby informacja ta
dotarła do mieszkańców, aby nie zaskoczyła osób, które zobowiązane są deklaracją,
a ponadto żeby wiedziały o możliwości starania się o zwolnienie. Fakt zadbania o taką
możliwość jest dość istotny.
Pani skarbnik wyjaśniła, że osoby zainteresowane sporządzały będą wniosek do
Prezydenta Miasta Kalisza o umorzenie opłaty.
Na pytanie pana Tadeusza Skarżyńskiego gdzie umieszczona zostanie
informacja o możliwości ubiegania się o takie zwolnienie, czy będzie ona na
deklaracji, pani skarbnik wyjaśniła, że nie może być jej na dokumencie.
W ogólnodostępnych publikatorach podana będzie informacja, jednak dodać należy,
że osoby korzystające z pomocy MOPS-u bardzo dobrze znają swoje możliwości,
ponieważ podobnie jest w przypadku podatku od nieruchomości czy innych opłat.
Kiedy dane osoby mają trudności wówczas piszą podania do pana prezydenta bądź
dyrektora MOPS-u i jeśli spełniają one kryteria narzucane przez ustawę, są
pozytywnie rozpatrywane.
Pan Tadeusz Skarżyński stwierdził jednak, że przydałaby się dobra akcja
informacyjna.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały
(7 głosów za, 1 wstrzymujący – 8 obecnych).
Ad. 7a.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Rodziny
Wiłkomirskich przedstawiła pani Marzena Ścisła naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki, informując, że chodzi o upamiętnienie i upowszechnienie promocji
dziedzictwa kulturowego rodziny Wiłkomirskich, ponieważ w 2015r. przypadają
różnego rodzaju jubileusze, ponadto z prośbą do Prezydenta Miasta Kalisza oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza zwrócił się szereg organizacji
pozarządowych. Wydarzeniu powinien towarzyszyć pewien program. Niemalże do
ostatniej chwili, wspólnie z panią Karoliną Pawliczak wiceprezydentem Miasta
Kalisza oraz wspomnianymi organizacjami, przy aktywnym udziale pana Zbigniewa
Włodarka wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza starano się tak uprofilować
chęci i zapotrzebowanie organizacji pozarządowych, żeby upamiętniały Rok Rodziny
Wiłkomirskich, ale również mieściły się w planie finansowym budżetu miasta
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przyjętego przez Radę Miejską Kalisza na 2015r. Wynegocjowano, że najważniejszym
wydarzeniem artystycznym będzie inauguracja Roku Rodziny Wiłkomirskich, która
odbędzie się 6 marca br. w Państwowej Szkole Muzycznej, w sali im. Alfreda
Wiłkomirskiego. Będzie to koncert z udziałem solistów oraz z udziałem
przedstawicieli rodu Wiłkomirskich. Koszty koncertu, zgodnie z zawartym
porozumieniem, podzielono na 3 podmioty – Wydział Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki pokryje koszty części artystycznej (ok. 9 tys. zł), Kancelaria Prezydenta
Miasta zajmie się promocją tego wydarzenia (drukiem zaproszeń, programów i innymi
działaniami promującymi), natomiast stowarzyszenia pokryją koszty związane
z pobytem solistów i gości, jak również z przygotowaniem okolicznościowych spotkań
i konferencji prasowych. Powinno się to zamknąć w kwocie 30 tys. zł, przy
zaangażowaniu miasta na poziomie niecałych 20 tys. zł. Środki budżetowe
uruchomione zostaną z bieżącej działalności wydziałów. O pozostałych wydarzeniach
radni również zostaną poinformowani, natomiast zmierzają one do upowszechnienia
roku, będą to działania adresowane do dzieci i młodzieży, również o charakterze
ogólnopolskim i nie przewiduje się tu większych kosztów, a jedynie wkład
i zaangażowanie jako wartość merytoryczną i artystyczną. W uroczystości włączyło
się również Archiwum Państwowe w ramach cyklu Archiwa Rodzinne, młodzież
kaliskich szkół przygotowywała będzie przewody, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk wykona natomiast publikację nt. rodziny Wiłkomirskich. Będzie to zatem bardzo
ciekawy i bardzo atrakcyjny program, którego celem będzie zachowanie,
upowszechnianie i promocja dziedzictwa rodu Wiłkomirskich, tak bardzo związanego
z miastem, a jednocześnie umocni to markę muzycznego Kalisza.
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały (8 głosów za – 8 obecnych).
Ad. 8.
Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski rozpoczął pan Tomasz
Grochowski, podkreślając, iż wszystko zostało wyjaśnione w uzasadnieniu – zmiana
na stanowisku Prezydenta Miasta Kalisza powoduje konieczność wywołania
przedmiotowej uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały (8 głosów za – 8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały (9 głosów za – 9 obecnych).
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przedstawiła pani Monika Otrębska-Juszczak
kierownik Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego, informując, że jest to
kontynuacja podjętych działań, jednostki samorządu terytorialnego podpisały
porozumienie w sprawie współpracy na rzecz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych na terenie aglomeracji. Obecnie sytuacja się zmieniła, ponieważ
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w grudniu zakończyły się negocjacje Komisji Europejskiej i Polski w zakresie
programów operacyjnych, ale też programów regionalnych. Ostatecznie Komisja
Europejska wypracowała stanowisko, że związki ZIT muszą mieć status jednostki
pośredniczącej, w związku z czym wymagane jest większe umocowanie prawne.
W piśmie z 4 grudnia 2014r. określono, że związek powinien przyjąć formę
porozumienia międzygminnego, związku międzygminnego albo stowarzyszenia.
Z uwagi na to, że w skład porozumienia wchodzą również powiaty nie ma innego
wyjścia oprócz założenia stowarzyszenia. 23 stycznia 2015r. odbyło się spotkanie, na
którym omówiony został statut stowarzyszenia, po konsultacjach z wszystkimi
jednostkami ustalone zostały punkty, które wymagają zmiany oraz zapisy, które mają
zostać poprawione. Statut został przesłany do konsultacji do Urzędu
Marszałkowskiego, natomiast na 17 lutego 2015r. zaplanowano spotkanie
założycielskie.
Pan Radosław Kołaciński zapytał czy padły już propozycje kandydatów do
władz stowarzyszenia i kto ma mu przewodniczyć? Gdzie ma być siedziba
stowarzyszenia i kto zajmie się jego obsługą?
Pani kierownik wyjaśniła, że jeśli chodzi o siedzibę stowarzyszenia to
w projekcie statutu wpisano Kalisz, natomiast co do władz stowarzyszenia – prezesem
jest Prezydent Miasta Kalisza, natomiast wiceprezesem będzie Prezydent Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego i wybranych zostanie 3 członków zarządu. Zarząd
stowarzyszenia może ustanowić dyrektora, co do personelu – pani kierownik nie może
tu udzielić konkretnej odpowiedzi, jednak powinny być to osoby wybierane w drodze
konkursu.
Pan Dariusz Grodziński zapytał o finansowanie stowarzyszenia – czy ustalone
zostały już jakieś proporcje?
Pani kierownik wyjaśniła, że środki pochodziły będą z pomocy technicznej
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego,
gdzie
poziom
dofinansowania to 85%, natomiast 15% to wkład własny jednostek samorządu. Wkład
własny wnoszony będzie zgodnie z kryterium ludnościowym – wprost w przypadku
gmin, natomiast w przypadku powiatów, aby uniknąć dublowania, przyjęto
20% kryterium.
Na pytanie pana Radosława Kołacińskiego ile udziałów w głosowaniu będzie
miało miasto Kalisz, pani kierownik wyjaśniła, że będzie to 1 głos na
1 tys. mieszkańców.
Pan Radosław Kołaciński stwierdził, że chodziło o udział procentowy, pytając
czy należy wziąć inne gminy do koalicji, aby uzyskać większość?
Pani kierownik wyjaśniła, że w projekcie statutu zapisano, że głosowanie
odbywało się będzie zgodnie z kryterium 1 głos na 10 tys. mieszkańców, jednak
w głosach na „TAK” musi być Kalisz i Ostrów Wlkp.
Na pytanie pana Radosława Kołacińskiego czy inne gminy się na to zgodziły,
pani kierownik wyjaśniła, że tak.
Pan Tomasz Grochowski zauważył, że padły tu dwie wartości, pytając czy
będzie to 1 głos na 1 tys. czy 10 tys. mieszkańców?
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W związku z licznymi pytaniami pan Radosław Kołaciński poprosił
o przygotowanie stosownej odpowiedzi dotyczącej przyjętego przelicznika,
procentowego udziału miasta Kalisza w głosowaniu, procedury tzw. „złotych
głosowań”, utworzenia biura obsługi i planu finansowego dotyczącego kosztów z nim
związanych. Radny podkreślił, że zadaje pytania w trosce o wpływ miasta na
podejmowane decyzje.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały (9 głosów za – 9 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały (7 głosów za – 7 obecnych).
Na pytanie pana Radosława Kołacińskiego do kiedy ma powstać statut, pani
kierownik wyjaśniła, że został on już przygotowany, natomiast na pytanie o termin
przyjęcia dokumentu, pani kierownik wyjaśniła, że 17 lutego 2015r. odbędzie się
spotkanie założycielskie.
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok wraz
z autopoprawką przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, omawiając
kolejno poszczególne wnioski.
Pan Tadeusz Skarżyński odniósł się do wniosku nr WZKO.3026.4.2015
naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, dotyczącego
kwalifikacji wojskowej, podkreślając, że na wcześniejszym posiedzeniu komisji pan
naczelnik wyjaśnił, że zabezpieczone środki wystarczą na realizację zadania.
Pani skarbnik wyjaśniła, że jest to jedynie przesunięcie – kwota 2.040 zł
zapisana została jako zakup materiałów i wyposażenia, lecz środki potrzebne są na
wynagrodzenia bezosobowe, w związku z wypłatą wynagrodzeń członkom
Powiatowej Komisji Lekarskiej, którzy są różnego rodzaju specjalistami.
Pan Tadeusz Skarżyński podkreślił, że jego pytanie wynika z wcześniejszego
zapewnienia, że wystarczy środków na wynagrodzenia.
Pan Adam Koszada odniósł się do wniosku nr WRI.3021.9.2015 zawartego
w autopoprawce, dotyczącego zmniejszenia planu na zadaniu pn. „Modernizacja dachu
Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu” o kwotę 12.500 zł, pytając czy dach jeszcze
wytrzyma?
Pani Izabela Grześkiewicz główny specjalista ds. realizacji inwestycji
Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wyjaśniła, że chodzi tu o dokumentację
projektową, która jest w trakcie przygotowywania, natomiast było również założenie,
że w tym roku zadanie będzie realizowane. Dokumentacja projektowa pokaże jakie
będą jego koszty.
Pani skarbnik dodała, że jeśli dane zadanie zapisane jest w planie zadań
majątkowych, Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem może uruchomić środki
z rezerwy inwestycyjnej i uzupełnić koszty zadania. Bardzo często zdarza się, że
w ramach przetargu okazuje się, że zaplanowana kwota jest niższa niż zaproponowana
w ofercie.
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Pan Radosław Kołaciński podkreślił, że bardo cieszy się faktem, że w Zespole
Szkół Nr 11 powstaje winda. Bardzo dobrze stało się, że można pozyskać na ten cel
środki zewnętrzne. Radny interesuje się tematem od dawna, dlatego chciałby zwrócić
uwagę, iż wcześniej mówiono, że instalacja windy wymagała będzie zamknięcia kilku
klas, dlatego prosi, aby tychże klas nie zamykać.
Pani Izabela Grześkiewicz wyjaśniła, że winda będzie dobudowywana.
Pan Radosław Kołaciński dodał, że budynek nie jest w ogóle przygotowany na
potrzeby szkoły dla osób niepełnosprawnych, ponieważ był to biurowiec, który został
w pewien sposób dostosowany, jednak korytarze są tak wąskie, że kiedy idzie dziecko
niepełnosprawne, które ma kłopoty z chodzeniem i otwarte są drzwi to nie może ono
przejść. Ponadto radny zapytał czy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych można także pozyskać środki na boisko szkolne? Obecnie
sanepid chce zamknąć boisko, które zostało dawno temu wybudowane, a jest to boisko
trawiaste, które nie nadaje się do eksploatacji dla osób niepełnosprawnych, stąd prośba
radnego do Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej o wystosowanie
wniosku do pana prezydenta, który mówiłby o tym, żeby przynajmniej przystąpić do
prac projektowych, jeśli nie ma środków finansowych na budowę boiska, ponieważ
koszt jego budowy to ok. 400-500 tys. zł, jeżeli miałoby to być boisko z prawdziwego
zdarzenia. Dzieci niepełnosprawne potrzebują przebywać na świeżym powietrzu,
a obecnie nie mogą tego robić. Podobna sytuacja miała miejsce w Szczypiornie, gdzie
korzenie drzew popodnosiły betonowe boisko i w tym roku będzie to realizowane.
Radny prosi zatem o zabezpieczenie środków na wykonanie projektu, stąd prośba do
pana prezydenta o zainicjowanie działań w tym kierunku. Być może będzie tu również
możliwość pozyskania środków z PFRON-u, gdyż jest to szkoła specjalna.
Pani Izabela Grześkiewicz wyjaśniła, że jeśli chodzi o pozyskanie środków
z PFRON-u na windę to są to środki przeznaczone na likwidację barier
architektonicznych, ale oczywiście urząd zorientuje się jakie są możliwości.
W związku z powyższym pan Tomasz Grochowski poprosił o przygotowanie
stosownych informacji na kolejne posiedzenie komisji, dotyczących planów na
przyszłość.
Pan Radosław Kołaciński dodał, że powstał bardzo dobry klimat na to, aby
można było szkołę „dosprzętowić”, stąd prośba o wygospodarowanie 20-30 tys. zł na
wykonanie projektu, który pokaże wartość inwestycji, którą będzie można
w przyszłości zrealizować.
Pan Krzysztof Ścisły odniósł się do zaproponowanego wniosku, podkreślając,
że prośba o rozpoczęcie prac brzmi bardzo niezobowiązująco, dlatego proponowałby
zwrócić się o wydanie polecenia.
Pan Radosław Kołaciński odparł jednak, że wie, iż wniosek taki nie zostanie
zrealizowany, choć zgadza się z przedmówcą.
Pani skarbnik wyjaśniła, że każdy wniosek, który wpływa z komisji do pana
prezydenta, jest szczegółowo rozpatrywany i przekazywany dalej do realizacji.
Prezydent Miasta Kalisza na pewno ustosunkuje się do wniosku.
Pan Radosław Kołaciński dodał, że należałoby także rozpatrzyć możliwość
pozyskania środków zewnętrznych.
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Pan Krzysztof Ścisły wtrącił, że można byłoby rozpatrzyć możliwość
przesunięcia na to zadanie środków przeznaczonych na Stowarzyszenie Miast
i Powiatów, o którym ostatnio dyskutowano.
Pani skarbnik wyjaśniła jednak, że są to środki pochodzące z innego paragrafu
klasyfikacji budżetowej, ponadto Kalisz jest członkiem tego stowarzyszenia i płaci
składkę jak wszystkie inne gminy, więc należałoby najpierw podjąć uchwałę Rady
Miejskiej Kalisza o wystąpieniu z niego, aby cokolwiek móc zmieniać.
Pan Tomasz Grochowski zaproponował natomiast, aby dać możliwość panu
prezydentowi do wypowiedzi na temat zgłoszonego wniosku.
W związku z powyższym Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza postanowiła zwrócić się do Prezydenta Miasta Kalisza
z prośbą o podjęcie działań dotyczących prac projektowych zmierzających do
realizacji nowego boiska szkolnego, które służyć będzie niepełnosprawnym dzieciom
i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych w Kaliszu.
Ponadto komisja poprosiła o rozważenie możliwości pozyskania dofinansowania do
realizacji zadania z zewnętrznych źródeł (9 głosów za – 9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką (9 głosów za – 9 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały wraz z autopoprawką (7 głosów za – 7 obecnych).
Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2015 – 2029 przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta
Kalisza, omawiając zawarty w nim wniosek.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały (9 głosów za – 9 obecnych).
Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt
uchwały (7 głosów za – 7 obecnych).
Ad. 13.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej na 2015 rok rozpoczął pan Radosław Kołaciński, podkreślając, że plan
jest ambitny, ale realny. Radny odniósł się do informacji przekazanych przez panią
naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej o kończącym
się przetargu dotyczącym systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dlatego
chciałby uzyskać 2 informacje. Po pierwsze czy jest możliwość zaproszenia na
posiedzenie komisji przedsiębiorców, którzy do tej pory realizowali zadanie na terenie
miasta, aby przedstawili swój punkt widzenia, dotyczący dotychczasowej współpracy
z miastem i mieszkańcami, ewentualnych propozycji, które mogłyby spowodować, że
mieszkańcy ponosili będą niższe opłaty? Drugim elementem byłby bilans zysków
i strat z 2 lat prowadzenia działalności (wpływy i wydatki), aby radni mogli
podyskutować o stawce za śmieci – mogłoby to być posiedzenie wszystkich komisji,
gdyż wielu radnych jest zainteresowanych tematem.
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Pan Tomasz Grochowski odparł, że również chciałby się zapoznać z tematem,
jednak jest wrogiem zapraszania przedsiębiorców.
Pan Radosław Kołaciński odparł, że chciałby poznać ich opinię, ponieważ
warto uczyć się na błędach, ale nie swoich, bo potem jest za późno.
Pan Tomasz Grochowski stwierdził, że jest to tematyka bliższa Komisji
Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, na którą inni radni
również mogą zostać zaproszeni.
Na pytanie pana Radosława Kołacińskiego o bilans systemu, zaproponowano,
aby punkt ujęty został w porządku obrad jednej z Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej Kalisza.
Radni przyjęli plan prac Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej na
2015 rok (9 głosów za – 9 obecnych).
Ad. 14.
Komisje zapoznały się z treścią:
pisma kaliskich organizacji pozarządowych z dnia 16.01.2015r. z prośbą
o rozważenie możliwości ustanowienia roku 2015 – Rokiem Wiłkomirskich
w Kaliszu (dotyczącego Komisji Budżetu i Finansów),
pisma nr USC.0003.1.2015 z dnia 2.02.2015r. dotyczącego przedstawienia
comiesięcznej informacji na temat opracowań realizowanych przez Miasto
Kalisz (dotyczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej),
pisma nr WRI.0003.2.2015 z dnia 6.02.2015r. w sprawie przedstawienia
comiesięcznej informacji na temat opracowań realizowanych przez Miasto
Kalisz (dotyczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej).
Ad. 15 i 16.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodniczący Komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej zamknął posiedzenie dziękując
radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.
Protokołowała:
11.02.2015r. E. Pastuszak
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