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P R O T O K Ó Ł  nr  0012.2.32.2016 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza  

z posiedzenia w dniu 6.12.2016 r.

 
 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

 

PORZĄDEK  OBRAD 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka 

Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 

2017 rok. 

4. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi. 

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na 

lata 2017-2030.  

6. Korespondencja 

- pismo mieszkanki ul. Wspólnej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  

od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.  

      7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

      8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodnicząca komisji pani Kamila Majewska otworzyła posiedzenie witając radnych  

i zaproszonych gości.   

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Wobec braku uwag radni zatwierdzili przedłożony porządek obrad.  

Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).    

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka 

Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego  

na 2017 rok. 

 

Głosowanie: 3 osoby za, 3 wstrzymały się od głosu (6 obecnych). 

 

Ad.4.  Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi. 

Radny Radosław Kołaciński wystąpił z wnioskiem o remont ulicy Beskidzkiej na osiedlu 

Zagorzynek, której nawierzchnia została w wielu miejscach uszkodzona przez ciężki sprzęt 



wykorzystywany przy remoncie miejscowego kościoła, którego uroczysta konsekracja ma się 

odbyć we wrześniu. Koszt to ok. 400 tys. złotych, a źródłem finansowania mogłaby być rezerwa 

inwestycyjna, ewentualnie wolne środki. Pan Krzysztof Gałka,  po. dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg i Komunikacji wyjaśnił, że dobrze byłoby najpierw zabezpieczyć środki na 

wykonanie projektu, już z początkiem roku, co pozwoli w drugim kwartale ogłosić przetarg i 

przystąpić do realizacji zadania. Według informacji pana dyrektora koszt takiego projektu to 

ok. 25-30 tys. zł.      

 

Radny Kołaciński sformułował zatem wniosek o wygospodarowanie kwoty 30 tys. zł,   

z rezerwy inwestycyjnej lub z oszczędności powstałych z rozstrzygniętych przetargów,  

i przeznaczenie jej na projekt przebudowy ul. Beskidzkiej na Osiedlu Zagorzynek, który 

powinien zawierać elementy związane z przebudową drogi na ciąg pieszo-jezdny oraz 

nasadzenia zieleni.  

Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za, 2 wstrzymały się od głosu, 1 przeciw (8 obecnych).     

 

Kontynuacją powyższego wniosku był kolejny, dotyczący realizacji inwestycji. Radny 

Kołaciński zawnioskował o zwrócenie się do prezydenta, by w momencie pojawienia się w 

budżecie wolnych środków, przeznaczyć 400 tys. złotych na przebudowę ul. Beskidzkiej 

zgodnie z wykonanym wcześniej projektem. 

Głosowanie nad wnioskiem: 3 osoby za, 5 przeciw (8 obecnych).   

 

Radny Kołacińki pytał też o zadłużenie Miasta, jakie są to kwoty i jak wyglądać będzie ich 

spłata w kolejnych latach. Odpowiedzi udzieliła pani Janina Błaszczyk-Walkowska, kierownik 

Biura Budżetu i Analiz.             

Następnie radni przeszli do głosowania nad całym projektem uchwały budżetowej na 2017 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:  5 osób za, 3 wstrzymały się  

od głosu (8 obecnych).   

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 

na lata 2017-2030.  

 

Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 5 osób za,  

3 wstrzymały się od głosu (8 obecnych).  

 

Ad.6.  Korespondencja. 
W tym punkcie znalazło się pismo mieszkanki ul. Wspólnej w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

Sprawę omówił pan Michał Pilas, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem.    

 

Ad. 7.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.  

 

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.   

 

        

      Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

  Rady Miejskiej Kalisza  

    /.../  

    Kamila Majewska 

 



 

 

 

 


