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Protokół Nr 0012.3.1.2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 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  2019  rok  wraz

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2019 – 2038.
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków

przeznaczonych  na  te  zadania  w  2018  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza-

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.
8. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  poboru  w  drodze  inkasa

podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla
Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  w  Kaliszu  -  samorządowego
zakładu budżetowego na 2019 rok.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

11. Korespondencja:
 Pismo  Burmistrza  Mieszkowic  z  dnia  08-11-2018r.  w  sprawie  pomocy

finansowej na odbudowę budynku komunalnego,
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza Nr WKST.423.12.2018 z dnia 23 listopada

2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur do nagrody Prezydenta Miasta Kalisza
za osiągnięte wyniki sportowe,

 Wniosek mieszkańców ul. Zdrojowej.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 



Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów,
Sławomir Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2019  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Projekt uchwały szczegółowo omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.
Następnie  każdy  z  obecnych  naczelników  omówił  jak  kształtują  się  dochody
w poszczególnych wydziałach. 
Radny Radosław Kołaciński zapytał,  czy planowane zwiększenie opłaty za  wywóz
śmieci spowodowane jest wzrostem opłaty na bramce w Orlim Stawie. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że Miasto ma podpisaną umowę do czerwca 2019 roku i do tego czasu
opłata za wywóz śmieci nie ulegnie zmianie.
Podczas  omawiania  dochodów przez  panią  Marzenę  Wojterską,  dyrektora  MZBM
w Kaliszu radny Kołaciński zainteresował się wysokim kosztem modernizacji jednego
z  budynków  na  Zagorzynku.  Pani  Wojterska  wyjaśniła,  że  wstępnie  ustalono,
że  remont  elewacji  będzie  polegał  na  oczyszczeniu  cegły,  która  znajduje  się  ze
wszystkich stron budynku, ponieważ jest to obiekt wolno stojący, co wygeneruje dość
duże  koszty.  Dodała  także,  że  w  większości  przypadków  przeprowadzane
są  kompleksowe  remonty  w  budynkach,  a  koszty  nie  są  w  całości  pokrywane
z budżetu Miasta, ponieważ np. remonty dachów finansowane są ze środków własnych
MZBM. Radny Sławomir  Chrzanowski  zapytał  o  złożoną  przez  niego interpelacje
w sprawie  zagospodarowania  podwórka  na  ul.  Południowej  64,  gdzie  znajdują  się
dwie  nieruchomości  graniczące  z  nieruchomością  wspólnoty  mieszkaniowej.
Na  początku  przyszłego  roku  planowane  jest  przeprowadzenie  konsultacji
z mieszkańcami oraz  wspólnotą mieszkaniową.
Następnie radny Kołaciński zwrócił się do Sekretarza Miasta Kalisza, pana Stefana
Kłobuckiego w sprawie poszerzenia granic Miasta Kalisza i zapytał, co się obecnie
dzieje  w tej  kwestii.  Sekretarz  odpowiedział,  że  sprawa ta  była  prowadzona przez
Wydział  Partycypacji  i  Komunikacji  Społecznej,  a  informacje  w  tym  zakresie
podawane były do publicznej wiadomości. We wrześniu odbyły się konsultacje nad
zadaniami  do  Budżetu  Obywatelskiego,  a  z  Wydziału  wyodrębniono  zespół,  który
przygotował i przedstawił Prezydentowi informację z przeprowadzonych konsultacji.
Radny Dariusz Grodziński wyraził chęć ponowienia wniosku, który zgłaszał już na
posiedzeniu Komisji Rozwoju oraz na posiedzeniu Komisji Edukacji, o przeznaczenie
kwoty 500 000 zł  na remont Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu, a jako źródło
pokrycia  wskazał  zmniejszenie  środków  na  zadaniu  pn.  „Rewitalizacja  płyty
Głównego  Rynku”.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  po  to  były  posiedzenia
merytorycznych komisji, aby radni wypowiedzieli się na temat wydatków w tej części
budżetu, którą dana komisja omawia. Dodała, że wszystkie wnioski, które zostały już
wcześniej  złożone na posiedzeniach merytorycznych komisji  oraz te,  które  zostaną
jeszcze  w  dniu  jutrzejszym  zgłoszone  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  zostaną
odczytane  na  kolejnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów.  Dodatkowo



wspomniała,  że  na  dzisiejszym  posiedzeniu  komisja  powinna  zająć  się  stroną
dochodową, a nie wydatkową, ponieważ nie są obecni merytoryczni naczelnicy, którzy
wypowiedzieliby  się,  czy  dane  zadanie  może  zostać  wprowadzone.  Po  dyskusji
dotyczącej  powielania  wniosków  składanych  na  posiedzeniach  komisji
Przewodniczący  komisji  zgłosił  wniosek  o  nieskładanie  na  posiedzeniu  Komisji
Budżetu  i  Finansów  w  dniu  10.12.2018  r.  wniosków  dotyczących  wydatków
do projektu budżetu miasta Kalisza na 2019 rok, które składają merytoryczne Komisje
Rady Miasta.
Głosowania: 5 głosów za, 4 głosy przeciwne (9 obecnych).
Następnie  przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały  w sprawie uchwały
budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Głosowania: 5 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się (9 obecnych).

Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019 – 2038. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowania: 5 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się (9 obecnych).
Przewodniczący komisji poinformował, że ze względu na obowiązki służbowe pani
Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zwróciła
się z prośbą o przesunięcie w porządku obrad punktu, w którym ma zabrać głos.
Wobec  powyższego  przystąpiono  do  głosowania  nad  zmianą  porządku  obrad
polegającą na przesunięciu punktu 9. w miejsce punktu 5. Pozostałe punkty ulegają
przesunięciu o 1.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2018  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głos zabrała pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu omawiając projekt uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych).

Ad.6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
Przyjęto do wiadomości.

Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  instytucji  kultury  Miasta
Kalisza - Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  5 głosów za, 4 głosy wstrzymujące
się (9 obecnych).

Ad.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku  rolnego,  zobowiązania  podatkowego  pobieranego  w  formie  łącznego
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.
Głos zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omawiając projekt uchwały.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).



Ad.9.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  w  Kaliszu  -  samorządowego
zakładu budżetowego na 2019 rok.
Projekt uchwały omówiła Irena Sawicka, Skarbnik Miasta.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).

Ad.10.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Projekt  uchwały  omówił  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych, pan Aleksander Quoos. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).

Ad.11. Korespondencja:
  Pismo Burmistrza Mieszkowic z dnia 08-11-2018r. w sprawie pomocy finansowej
na odbudowę budynku komunalnego,

Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  3  grudnia  2018  r.  została  udzielona  przez
Prezydenta odpowiedź w powyższej sprawie.

  Pismo Prezydenta Miasta Kalisza Nr WKST.423.12.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur do nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięte
wyniki sportowe,

Przyjęto do wiadomości.
 Wniosek mieszkańców ul. Zdrojowej.

Ad.12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  Sławomir  Lasiecki
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za obecność i dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

           /.../
Sławomir Lasiecki


