
KRM.0012.0112.2015 

D2016.01.01654 

 

P R O TO K Ó Ł   nr 17/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

 Rady Miejskiej Kalisza, które odbyło się w dniu 23.12.2015r.
 

********************************************************************* 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

*********************************************************************
 

PORZĄDEK  OBRAD
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie 

osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, 

Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ”.  

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w 

Mieście Kaliszu na lata 2016-2018. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Mieście Kaliszu na lata 2016-2018. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017”. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń HCV 

wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata 2015-2017”. 

11. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków 

finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu 

Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo 



ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (WRPO 2014+). 

12. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków 

finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane 

częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do 

stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce” 

14.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty 

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. 

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu 

przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez 

osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.  

17.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2015 

18.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2015-2029 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 

20. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z erratą. 

21. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok. 

22. Korespondencja. 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0951/60/D/1/Ka/2015 

z dnia 15 grudnia r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu przez Miasto Kalisz 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0952/50/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2016 

rok 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0957/50/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta Kalisza 

- odpowiedź na pismo pana Wojciecha Grzelaka w sprawie wsparcia 

finansowego  

23. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie posiedzenia. 



 
********************************************************************* 
 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Kamila Majewska, Przewodnicząca Komisji 

witając  wszystkich radnych, naczelników oraz przybyłych gości. 

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o: 

-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie 

Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania (pkt 5) 
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do 

stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” 

(pkt 13) 

- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (pkt 14) 

- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2015 (pkt 17) 

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2015-2029 (pkt 18) 

- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (pkt 19) 

- Korespondencja: (pkt 22) 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0951/60/D/1/Ka/2015 

z dnia 15 grudnia r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu przez Miasto Kalisz 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0952/50/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2016 

rok 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0957/50/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta Kalisza 

- odpowiedź na pismo pana Wojciecha Grzelaka w sprawie wsparcia 

finansowego  

Głosowanie nad nowym porządkiem obrad: wszyscy za (6/6). 

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 

1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-



2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ”.  
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. 
Pan Krzysztof Gałka oznajmił, iż projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy i struktury 

Zarządu Dróg Miejskich na Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w 

Mieście Kaliszu na lata 2016-2018. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Mieście Kaliszu na lata 2016-2018. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017”. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń 

HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata 2015-2017”. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków 

finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu 

Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(WRPO 2014+). 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6.  

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków 

finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane 

częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 



Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6.  

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do 

stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce”. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 6/6. 

 

Ad.14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 4 osoby za, 1 osoba przeciw /5 

obecnych.  

 

Ad.15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 5/5. 

 

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu 

przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby 

fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
Pan Mariusz Witczak oznajmił, iż uchwała obliguje wszystkie samorządy, zawiera ona 

zasady w jakiej kwocie przeznaczona będzie dotacja oraz zasady ich rozliczania. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy za: 5/5. 

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 4 osoby za, 1 osoba wstrzymała się 

od głosowania /5 osób obecnych.  

 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2015-2029. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 4 osoby za, 1 osoba wstrzymała się 

od głosowania /5 osób obecnych.  

 

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
Radny Sławomir Chrzanowski zapytał o temat dopłat w KPT.  

Pani Skarbnik, Irena Sawicka odpowiedziała, iż dotyczy to roku 2014, jak wyglądała 

rekompensata które miasto przekazywało na rzecz KLA. Dodała, że rekompensata 

powinna być o kwotę większą o rozsądny zysk. Został on przez audytorów wyliczony i 

stanowi kwotę 506 832 zł. Rozsądny zysk jest wyliczony, natomiast nie ma 

obowiązku, że powinien on być przekazany.  



Pan Ryszard Latański oznajmił, iż planowana rekompensata w 2014 roku nie 

wystarczyła na pokrycie wszystkich kosztów. W drugiej połowie 2014 roku planowali 

zwiększyć rekompensatę. Następuje dyscyplinowanie kosztów. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się 

od głosowania /6 osób obecnych.  

 

Ad.20. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z erratą. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się 

od głosowania /6 osób obecnych.  

 

Ad.21.Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się 

od głosowania /6 osób obecnych.  

 

Ad.22. Korespondencja: 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0951/60/D/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

przez Miasto Kalisz 
Pismo przyjęte do wiadomości.  

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0952/50/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2016 rok 
Pismo przyjęte do wiadomości.  

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO- 0957/50/1/Ka/2015 z 

dnia 15 grudnia r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta Kalisza 
Pismo przyjęte do wiadomości.  

- odpowiedź na pismo pana Wojciecha Grzelaka w sprawie wsparcia finansowego  
Pismo przyjęte do wiadomości.  

 

Ad.23. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak. 

 

Ad.24.  Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za 

dyskusję.   

 

      Przewodnicząca 

      Komisji Budżetu i Finansów  

      Rady Miejskiej Kalisza 

            /…/ 

       Kamila Majewska  

 

 


