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Protokół nr 41/2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 16 maja 2017 roku 
 

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

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

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

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Uchwała w sprawie w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 

4. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2016 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, 

wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 

i sposobu ich pobierania. 
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wraz  

z autopoprawką.  

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030 wraz z autopoprawką.   

10. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach 

powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022” za lata 2015-

2016.   

11. Korespondencja. 

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicząca komisji Kamila Majewska powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu 

radnych i zaproszonych gości. 

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przedłożony porządek obrad radni przyjęli bez uwag.  

Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).  

 

Ad.3. Uchwała w sprawie w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 3 osoby nie głosowały (8 obecnych).    



 

Ad.4. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2016 rok. 

Materiał był szczegółowo omawiany na wszystkich wcześniejszych komisjach wobec czego 

radni przeszli bezpośrednio do głosowania.      

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 5 osób za, 2 wstrzymały się od głosu  

(7 obecnych).    

 

Ad.5.  Projekt uchwały w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

Projekt uchwały, dotyczący Ośrodka Radioterapii w Kaliszu, omówiła pani Irena Sawicka, 

Skarbnik Miasta Kalisza.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych).    

 

Ad.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, 

wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania  

i sposobu ich pobierania. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych).  

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej. 
Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 2 przeciw  (7 obecnych).  

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wraz  

z autopoprawką.  

Ponieważ projekt uchwały omawiany był na każdej z komisji, zgodnie z ich merytorycznym  

zakresem, pani Skarbnik odniosła się jedynie do autopoprawki, która głosowana będzie  

na sesji.  

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 7 osób za (7 obecnych).    

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030 wraz z autopoprawką.   

Materiał omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka.    

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 8 osób za (8 obecnych).    

 

Ad.10. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta  

na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022”  

za lata 2015-2016.   

Materiał przybliżyła radnym pani Anna Albin, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.       

 

Ad.11. Korespondencja.  

W korespondencji znalazło się m.in. pismo dyrekcji Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Karpackiej  

z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu remontu boisk. Wniosek, aby zadanie to zrealizować  

z tzw. wolnych środków skierowali już do prezydenta miasta radni z komisji rozwoju, zatem 

uznano, że nie ma potrzeby go powielać. 

 

 

 

 



 

 

 

Ad.12.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Radny Radosław Kołaciński pytał o to na jakim etapie znajduje się przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych. Odpowiedzi udzieliła pani Anna Albin, zastępca naczelnika Wydziału 

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.  

Pan radny Sławomir Chrzanowski poruszył natomiast kwestię planowanej zmiany nazw ulic, 

w związku z tzw. dekomunizacją, czego konsekwencją będzie konieczność wymiany 

niektórych dokumentów. Ponieważ mieszkańcy kierują w tej sprawie sporo zapytań warto 

byłoby uzyskać na ten temat pełną wiedzę. Radny Radosław Kołaciński wystąpił więc  

z propozycją, by na najbliższej sesji naczelnik, bądź wyznaczony pracownik merytorycznego 

wydziału przekazał radnym pełną informację w tej sprawie.      

 

Ad.13. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji zakończyła obrady.   

 

 

 

                                                                        

 
                                                                              Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

                                                                                                    Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                               /.../ 

                                                                               Kamila Majewska 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


