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PROTOKÓŁ nr 0012.2.48.2017

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza
z posiedzenia w dniu 5.12.2017 roku

…………………………………………………………………………………………………...
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

…………………………………………………………………………………………………...

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2018  rok  -  omówienie  opinii  

i  wniosków  zgłoszonych  przez  Komisje  Rady  Miejskiej  Kalisza  i  inne  uprawnione
podmioty.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta  Kalisza  
na  lata  2018-2033  –  omówienie  opinii  i  wniosków  zgłoszonych  przez  Komisje  Rady
Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Obrady  rozpoczął  pan  Tomasz  Grochowski,  wiceprzewodniczący  komisji,  witając  wszystkich
radnych i zaproszonych gości. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne).   

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2018  rok  -  omówienie  opinii  
i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miejskiej Kalisza i inne uprawnione podmioty.
Na wstępie pani Skarbnik Irena Sawicka przedstawiła procedurę uchwalania budżetu. Podkreśliła
też, że na dzisiejszym posiedzeniu omówione zostaną i poddane głosowaniu wnioski wypracowane
przez poszczególne komisje RM, natomiast jeśli chodzi o wnioski, które wpływają do Prezydenta
Miasta od innych uprawnionych podmiotów, przedłożone zostaną w późniejszym terminie, gdyż
zarówno na ich podstawie jak i z uwzględnieniem tych przyjętych dzisiaj  przygotowana zostanie
autopoprawka do projektu budżetu. 
Następnie przewodniczący poszczególnych komisji odczytali opinie i wnioski dotyczące projektu
budżetu ma 2018 rok. W trakcie tej procedury, radny Radosław Kołaciński, twierdząc, iż wszystkie
prezentowane opinie i wnioski są radnym doskonale znane, złożył wniosek formalny zamknięcie
dyskusji  i  przejście  do  głosowania  nad  projektem  uchwały  budżetowej.  W odpowiedzi  radny
Dariusz  Witoń  stwierdził,  iż  z  szacunku dla  przewodniczących  poszczególnych  komisji,  którzy
obecni są na posiedzeniu właśnie z powodu zaprezentowania przyjętych opinii i wypracowanych
wniosków,  wypadałoby  ich  wysłuchać.  Radny  Sławomir  Chrzanowski  zaznaczył,  że  ani  statut



miasta, ani ustawa o samorządzie gminnym, czy o finansach publicznych, nie narzucają takiego
obowiązku, a skoro złożony został wniosek formalny powinien zostać poddany głosowaniu. Z kolei
radny Zbigniew Włodarek podkreślił, iż dobrze byłoby – a tak jest od szeregu lat – by na takim
posiedzeniu, wieńczącym całokształt prac nad projektem budżetu, poświęcić tej kwestii należytą
uwagę. Nie może być tak, że nad najważniejszym dokumentem roku nie dyskutuje się wtedy, gdy
jest na to miejsce i czas – a więc na takim właśnie posiedzeniu – po czym za chwilę, na sesji RM
radni „zawieszą” się na inwestycyjnym drobiazgu za 4,5 tys. złotych. 
Mimo ponawianych próśb radnego Kołacińskiego prowadzący obrady nie poddał pod głosowanie
złożonego  przez  niego  wniosku  formalnego,  po  czym  zarządził  półgodzinną  przerwę  w
posiedzeniu.  
Po wznowieniu  obrad  radny Radosław Kołaciński  wycofał  wniosek,  a  prowadzący posiedzenie
poprosił przewodniczących komisji o kontynuowanie odczytywania opinii i wniosków. 
Następnie radni przystąpili do głosowania nad wnioskami poszczególnych komisji. 

1. Wniosek  Komisji  Rewitalizacji  o  zmianę  nazwy  zadania  pn.”Rewitalizacja
Głównego Rynku” na „Rewitalizacja   Głównego Rynku – poprawa stanu układu
komunikacyjnego”

Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych)

2. Wniosek Komisji Rewitalizacji o zmianę nazwy zadania pn. „Modernizacja murku
oporowego wraz z robotami towarzyszącymi” na „Modernizacja murku oporowego
wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 9”.    

Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych)

3. Wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przeniesienie kwoty 40.000,00 zł z
zapisanych 60.000,00 zł na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” na terenie Rezerwatu Archeologicznego
na Zawodziu  i  dopisanie  jej  do  zadań  organizowanych  przez  Centrum Kultury  i
Sztuki:  „La  Strada”  30.000,00  zł  (łącznie  będzie  50.000,00  zł)  oraz  Festiwal
Pianistów Jazzowych 10.000,00 zł (łącznie będzie 40.000,00 zł).

Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych)

W dalszej kolejności radni przeszli do głosowania nad całym projektem uchwały budżetowej na
2018 rok wraz z wnioskami:              

Głosowanie: 5 osób za, 3 wstrzymały się od głosu (8 obecnych).

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta  Kalisza  
na lata 2018-2033 – omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miejskiej
Kalisza i inne uprawnione podmioty.
Podobnie jak w przypadku projektu uchwały budżetowej przewodniczący poszczególnych komisji
odczytali opinie, wniosków nie było. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 3 wstrzymały się od głosu (8 obecnych).

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.



Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Radosława Kołacińskiego, które padło przy
okazji  omawiania  projektu  budżetu  odnośnie  wysokości  wpływów  i   struktury  mandatów
wystawianych przez Straż Miejską.   
Radny Edward Prus, przypominając o przypadającej dziś 150.rocznicy urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego, poinformował, że dziś także ma zostać wyłoniony wykonawca rozbudowy Muzeum
Historii  Szczypiorna.  Wyraził  jednocześnie  nadzieję,  że  uda  się  zrealizować  inwestycję  do  11
listopada  2018  r.  zbiegając  się  w  czasie  z  innym  ważnym  przedsięwzięciem  jakim  będzie
odsłonięcie pomnika Marszałka. 

Ad.6.  Zamknięcie posiedzenia.

                         
  

 Wiceprzewodniczący
          Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej Kalisza 
             /.../
 Tomasz Grochowski

                                                     


