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Protokół Nr 0012.3.2.2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 13 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  -  omówienie

opinii  i  wniosków zgłoszonych  przez  Komisje  Rady  Miasta  Kalisza  i  inne
uprawnione podmioty.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2019 – 2038 - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez
Komisje Rady Miasta Kalisza i inne uprawnione podmioty.

5. Korespondencja:
 Pismo  Dyrekcji  i  Grona  Pedagogicznego  ZS  Nr  9  w  Kaliszu  w  sprawie

zachowania zatrudnienia,
 Pismo  członka  Rady  Osiedla  Winiary  w  sprawie  budowy  chodnika  przy

ul. Łowickiej.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. 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.

Na  wstępie  głos  zabrała  pani  Skarbnik,  Irena  Sawicka,  omawiając  procedurę
uchwalania budżetu oraz wyjaśniając, jak należy interpretować niektóre zagadnienia.
Wyjaśniła, że materiał który otrzymali radni, jest to zastawienie wniosków złożonych
na  wszystkich  posiedzeniach  merytorycznych  komisji,  jak  również  wnioski,  które
wpłynęły  do  Prezydenta  w  ostatnim  czasie.  Prezydent  po  zapoznaniu  się
z  opiniami  wypracowanymi  na  dzisiejszym  posiedzeniu,  jak  i  opinią  właściwej
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  przygotuje  ewentualne  poprawki  do  projektu
uchwały i przekazuje Radzie Miasta na 10 dni przed wyznaczonym terminem sesji
budżetowej.



W związku z brakiem uwag przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

Ad.3.  Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok - omówienie
opinii  i  wniosków  zgłoszonych  przez  Komisje  Rady  Miasta  Kalisza  i  inne
uprawnione podmioty.
Przewodniczący poszczególnych komisji kolejno odczytali opinie i wnioski dotyczące
projektu budżetu ma 2019 rok.
Następnie radni przystąpili do głosowania nad wnioskami poszczególnych komisji. 

1.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o zmniejszenie kwoty w zadaniu „Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu
układu komunikacyjnego” o 2 900 000 zł.
Głosowanie: 8 głosów za, 1 wstrzymujący się (9 obecnych).

2. Wniosek Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej o zdjęcie
zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego (odcinek od ul. M. Skłodowskiej - Curie
do ul. Biskupickiej)” w kwocie 1 000 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

3.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  przeznaczenie  na  nowe  zadanie  „Budowa  ulicy  Głogowskiej  -  odcinka
nieutwardzonego zgodnie z projektem” kwoty 450 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

4.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  przeznaczenie  na  nowe  zadanie  „Budowa  ulic  Sarnia,  Zajęcza  i  Lisia”  kwoty
350 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

5.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  przeznaczenie  na  nowe  zadanie  „Wykonanie  projektu  ul.  Racławickiej”  kwoty
50 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

6.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o przeznaczenie na nowe zadanie „Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku
od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej” kwoty 50 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

7.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  przeznaczenie  na  nowe  zadanie  „Zabezpieczenie  zbiornika  rząpia”  kwoty
100 000 zł.
Głosowanie: 5 głosów za, 5 wstrzymujących się (9 obecnych).



8.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  przeznaczenie  na  zadanie  „Przebudowa  Al.  Wojska  Polskiego  II  etap”  kwoty
1 000 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

9.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  przeznaczenie  na  nowe  zadanie  „Projekt  przebudowy  ul.  Śródmiejskiej”  kwoty
200 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

10.Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  przeznaczenie  na  nowe  zadanie  „Remont  Szkoły  Podstawowej  Nr  17”  kwoty
500 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

11.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  zmianę  nazwy  zadania  „Remont  Szkoły  Podstawowej  Nr  17”  na  zadanie
pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 17” i zabezpieczenia środków na ten cel
w kwocie 500 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

12.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o zwiększenie dotacji dla MZBM na remont elewacji i malowanie klatek schodowych
w kwocie 500 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

13.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  zwiększenie  dotacji  dla  MZBM  na  zmianę  systemu  ogrzewania  w  kwocie
400 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

14.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  wprowadzenie  nowego  zadania  pn.  „Przebudowa  ulicy  Łowickiej  (na  odcinku
od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej)” - kwota 300 000 zł.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

15.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o zmniejszenie zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na
osiedlu Tyniec” kwoty 300 000 zł i przeznaczenie na nowe zadanie pn. „Przebudowa
przejścia  między  Al.  Wojska  Polskiego  a  Nowym  Rynkiem  przy  ul.  Chopina  1a
zgodnie z projektem”.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

16.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o  zmniejszenie  planu  na  zadaniu  pn.  „Budowa  kanalizacji  deszczowej  na  osiedlu
Tyniec”  o kwotę  30  000 zł  i  przeznaczenie  na  nowe zadanie  pn.  „Budowa kładki



pieszo-rowerowej na rzece Prosna łączącej dwie ścieżki rowerowe po obu stronach
rzeki w okolicach mostu kolejowego - projekt.”
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

17.  Wniosek  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej
o zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Tyniec”
o kwotę 200 000 zł i przeznaczenie na nowe zadanie „Częściowa przebudowa ulicy
Szczypiornickiej wraz z budową chodników od ulicy Pogodnej”.
Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  odniosła  się  do  wniosku  złożonego  na
posiedzeniu  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  w  punkcie
porządku obrad dotyczącym spraw bieżących i wolnych wniosków przez radną Kamilę
Majewską  dotyczącego  zabezpieczenia  kwoty  150  000  zł,  w  ramach  wydatków
bieżących w budżecie oświaty, na zakup szafek uczniowskich dla kaliskich szkół. Pani
skarbnik wyjaśniła, że jeśli chodzi o inwestycje to znajdują się one w załączniku Nr 3
do  uchwały  budżetowej.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  wydatki  bieżące,  to  nie  są
rozpisywane w ich zakresie konkretne zadania.  Dodała,  że pani Kamila Majewska,
zgłaszając ten wniosek otrzymała wyjaśnienie,  że ten wydatek Naczelnik Wydziału
Edukacji musi uwzględnić w ramach wydatków bieżących dla poszczególnych szkół,
aby można  było realizować  zadania  już  od  początku roku,  a  w miesiącu kwietniu
budżet  ten  zostanie  uzupełniony  z  wolnych  środków.  Oznacza  to,  że  powyższy
wniosek nie był zgłoszony do projektu budżetu, ponieważ zgłoszony był w wolnych
wnioskach,  a  komisja  na  posiedzeniu  zajmowała  się  inwestycjami,  jednakże
informacja w powyższej sprawie zostanie przekazana na piśmie do Prezydenta celem
przekazania do Naczelnika Wydziału Edukacji.

W dalszej  kolejności  radni  przeszli  do  głosowania  nad  całym  projektem  uchwały
budżetowej  na  2019  rok  wraz  z  uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi
z uwzględnieniem wniosków zamieszczonych w załączniku do niniejszej opinii.
Głosowanie: 5 głosów za, 4 wstrzymujące się (9 obecnych).

Następnie  pani  Skarbnik  wyjaśniła  dalszą  część  procedury  dotyczącej  złożonych
wniosków.

Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019 – 2038 - omówienie opinii  i  wniosków zgłoszonych przez
Komisje Rady Miasta Kalisza i inne uprawnione podmioty.
Przewodniczący komisji odczytali kolejno opinie dotyczące przedmiotowego projektu
uchwały.
Głosowanie: 5 głosów za, 4 wstrzymujące się (9 obecnych).

Pani  Skarbnik  omówiła  kolejno  wszystkie  wnioski  dotyczące  zadań  do  projektu
budżetu zgłoszone przez inne podmioty.
Radny  Artur  Kijewski  zapytał  dlaczego  dokonano  zmniejszenia  środków  na
rozbudowę  Szkoły  Podstawowej  Nr  6.  Naczelnik  Wydziału  Rozbudowy  Miasta



i  Inwestycji,  pani  Dagmara  Pokorska  omówiła  etapy rozbudowy i  poinformowała,
że na kolejny rok zabezpieczona jest na tą inwestycję kwota 700 000 zł.
Następnie wywiązała się dyskusja w sprawie kwoty zabezpieczonej na zadanie pn.
„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu określenia możliwości
korzystania z zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza. Wyjaśnień udzieliła
pani Monika Otrębska-Juszczak, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju oraz pani
Dagmara Pokorska, Naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta. Radny Artur Kijewski
zwrócił uwagę na rozważenie możliwości wykonania ekspertyzy niezależnej od żadnej
ze stron.
Na  koniec  pani  Skarbnik  poinformowała,  że  wszystkie  odczytane  wnioski  będą
zamieszczone w autopoprawce do uchwały budżetowej, która poddana zostanie pod
głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2018 r.

Ad.5. Korespondencja:
 Pismo  Dyrekcji  i  Grona  Pedagogicznego  ZS  Nr  9  w  Kaliszu  w  sprawie

zachowania zatrudnienia,
Przyjęto do wiadomości.

 Pismo  członka  Rady  Osiedla  Winiary  w  sprawie  budowy  chodnika  przy
ul. Łowickiej.

Przyjęto  do  wiadomości.  Wniosek  w  powyższej  sprawie  został  przegłosowany
na dzisiejszym posiedzeniu. Przeznaczono na to zadanie środki w kwocie 300 000 zł.

Ad.12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

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


