KRM.0012.0078.2015
D2016.02.00429
Protokół nr 11/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się 16 września 2015 roku

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie i przyjęcie:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Centrum Interwencji
Kryzysowej.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
7. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr
6217P – ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr
6232P – ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy Miasta Kalisza.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Pokrzywnickiej w
Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 62-32P – ulicą Starożytną w
Kaliszu do granicy Miasta Kalisza.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku
dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w
ustawie o systemie oświaty.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek
Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko
pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2015-2017”.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat
udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych od Miasta Kalisza.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
16. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te
zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w
publicznym transporcie zbiorowym.
18. Projekt uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z
którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienie.
19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.
20.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2015-2029.
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
23. Korespondencja.
- pismo p. Macieja Klósaka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku
Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu.
- pismo p. Sławomira Wysockiego, dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
24. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
25. Zamknięcie posiedzenia.
+zajęcie stanowiska w sprawie umorzenia zaległości finansowych powstałych na lokalach
użytkowych położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 24a.
Ad. 1
Przewodnicząca komisji Kamila Majewska powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu
radnych i zaproszonych gości.
Ad. 2
Przewodnicząca Kamila Majewska poprosiła o przegłosowanie porządku obrad. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie: 4 osoby za (4 obecne)
Ad. 3
W głosowaniu przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
2015 r.: 4 osoby za (4 obecne).
W głosowaniu przyjęto informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w
tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych: 4 osoby za (4 obecne).
W głosowaniu przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury: 4 osoby za (4 obecne).
Ad. 4
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków: 4 osoby za (4 obecne).

Ad. 5
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
Centrum Interwencji Kryzysowej: 4 osoby za (4 obecne).
Ad. 6
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie zmiany jednostki organizacyjnej i
uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wraz ze zmianami: 4
osoby za (4 obecne).
Ad. 7
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
drogi powiatowej nr 6217P – ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z
drogą powiatową nr 6232P ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy miasta Kalisza: 4 osoby za
(4 obecne).
Ad. 8
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy
Pokrzywnickiej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P - ulicą
Starożytną w Kaliszu do granicy miasta Kalisza: 4 osoby za (4 obecne).
Ad. 9
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na
wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: 4 osoby za (4 obecne).
Ad. 10
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie przystąpienia miasta Kalisza do
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej
S-12: 4 osoby za (4 obecne).
Ad. 11
Nim radni przystąpili do głosowania pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza wyjaśniła,
że sprawa związana jest z dofinansowaniem na rzecz Szpitala Wojewódzkiego przy ul.
Poznańskiej, a dokładniej tamtejszemu oddziałowi rehabilitacyjnemu, który jest w bardzo
złym stanie. 17 lipca tego roku prezydent miasta wraz z wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej zadeklarowali zabezpieczenie środków z budżetu w wysokości 100 tys. złotych z
przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu oddziału. Ponieważ w okresie wakacyjnym nie
odbywały się sesje Rady Miejskiej, na które mógłby być wprowadzony projekt uchwały w tej
sprawie stąd też jest on przedmiotem obecnego posiedzenia, tak by mógł zostać poddany
głosowaniu na najbliżej sesji RM. Pani Skarbnik dodała też, że po podjęciu uchwały przez
Radę Miejską zostanie przygotowana stosowna umowa pomiędzy Miastem Kalisz a
Województwem Wielkopolskim określająca zasady rozliczenia przekazanej dotacji, bowiem
jest to dotacja celowa i musi być rozliczona do 31 grudnia 2015r.
Po wyjaśnieniach pani Skarbnik radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu: 4 osoby za (4 obecne).
Ad. 12

W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta wraz z poprawkami Komisji Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej: 4 osoby za (4 obecne).
Ad. 13
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie przyjęcia programów profilaktycznych
szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Kalisza na
lata 2015-2017: 5 osób za (5 obecnych).
Ad. 14
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych od miasta Kalisza: 5
osób za (5 obecnych).
Ad. 15
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikat: 5 osób za (5 obecnych).
Ad. 16
Temat omówiła pani Eugenia Jahura, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie określenia zadań wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych: 5 osób za (5 obecnych).
Ad. 17
Temat omówiła pani Anna Matysiak z Wydziału Spraw Obywatelskich.
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym: 6 osób za (6 obecnych).
Ad. 18
Przed głosowaniem nad projektem uchwały radny Radosław Kołaciński wrócił na moment do
tematu poruszanego już wcześniej na komisji rozwoju, a mianowicie konieczności pobierania
przez osoby które ukończyły 70 rok życia bezpłatnych biletów u kierowcy lub odbijania przez
karty elektronicznej. Czy nie wystarczy dokument potwierdzający wiek tych osób, zamiast
pobierania biletu 0,00 zł? Pani Anna Matysiak z Wydziału Spraw Obywatelskich wyjaśniła,
że takie czynności nie mają bynajmniej na celu utrudniania życia starszym osobo, ale są
bardzo pomocne m.in. w opracowywaniu sieci komunikacyjnej miasta, którego podstawą jest
m.in. wiedza na temat tego w jakich kierunkach i z jaką częstotliwością przemieszczają się
mieszkańcy w danym wieku.
Obecny na posiedzeniu prezydent miasta dodał też, że uzyskane w ten sposób dane okażą się
też pomocne przy okazji planowanego w przyszłym roku wprowadzenia Karty Mieszkańca,
która będzie kompatybilna z kartą KLA, a która uprawniać będzie kaliszan do zniżek w
różnych instytucjach. Wprowadzenie tej karty jak zaznaczył pan prezydent może być w
pewnym sensie utrudnieniem, ale mieszkańcy otrzymają coś w zamian.
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie
miasta Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie: 6 osób za (6
obecnych).
Ad. 19

W głosowaniu przyjęto projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz,
udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów: 6 osób za (6 obecnych).
Radny Radosław Kołaciński poprosił przy okazji, by w momencie realizowania wkrótce przez
miasto procesu wymiany starych wiat przystankowych jedną z nich znajdującą się jeszcze w
dobrym stanie zamontować przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie przystanek nie ma żadnego
zadaszenia. Jest to prośba zgłaszana przez mieszkańców, w ślad za którą złożony został
stosowny wniosek do wiceprezydenta Artura Kijewskiego. Zarówno obecni na spotkaniu
prezydent Grzegorz Sapiński jak i wiceprezydent Piotr Kościelny oraz pani Anna Matysiak z
Wydziału Spraw Obywatelskich zapewnili, że jeśli tylko przy okazji wymiany wiat
przystankowych na terenie miasta znajdzie się taka, której stan techniczny będzie pozwalał na
ponowny montaż, to stanie ona przy ul. Grunwaldzkiej.
Ad. 20
Omawiając przedłożony projekt uchwały pani Skarbnik Irena Sawicka wyjaśniła, że celem
emisji obligacji jest sfinansowanie w roku 2015 planowanego deficytu budżetowego i spłata
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały: 6 osób za (6 obecnych).
Ad. 21
Przed głosowaniem projektu uchwały, autopoprawkę do niego omówiła pani Skarbnik Irena
Sawicka.
W pierwszej kolejności radni głosowali nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029: 6
osób za (6 obecnych).
Następnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką: 6 osób za (6 obecnych).
Ad. 22
Podobnie jak w przypadku projektu uchwały w sprawie WPF, najpierw pani Skarbnik
omówiła autopoprawki. Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
W głosowaniu przyjęto projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
wraz z autopoprawkami: 6 osób za (6 obecnych).
Ad. 23
Do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło pismo pana Macieja Klósaka, przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu. W tym
piśmie pan Maciej Klósak informuje, iż obok komitetu organizacyjnego obchodów został już
także powołany Komitet Naukowy, na którego czele stanął prof. Michał Jarnecki. Wyraził,
też chęć spotkania z radnymi, jeśli będzie to możliwe to jeszcze we wrześniu. Jak zaznaczyła
pani Kamila Majewska, na pewno w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Miejskiej uda się
takie spotkanie zaplanować, jeśli nie z udziałem wszystkich radnych to przynajmniej z
członkami Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Kolejne pismo skierował pan Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Zwraca się on z
prośbą o przekazanie placówce kwoty ok. 80 tys. zł z przeznaczeniem na remont, z uwagi na
zły stan sanitarny. Informuje zarazem o planowanej budowie nowego pawilonu szpitalnego, w
którym obok oddziału rehabilitacji pulmunologicznej znajdzie się także zakład opieki

leczniczej, gdzie w nowych salach mają zostać wyznaczone łóżka geriatryczne. Obecna na
komisji pani Karolina Pawliczak poinformowała, że pismo pana dyrektora trafiło też do
radnych z Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, którzy zdecydowali, że najbliższe
posiedzenie odbędą właśnie w szpitalu w Wolicy. Prezydent Grzegorz Sapiński dodał
natomiast, że Miasto jest oczywiście otwarte na pomoc placówce, bo jak wynika z danych ok.
60 % jej pacjentów to mieszkańcy Kalisza, ale też dobrze byłoby, gdyby w kosztach tego typu
wsparcia partycypowały też inne gminy.
Radni zapoznali się też z pismem pani Ireny Łuczak i Piotra Łuczaka z prośbą o umorzenie
zobowiązań finansowych powstałych na lokalach użytkowych przy ul. Śródmiejskiej 24a.
Sprawę omówiła pani Marzena Wojterska, dyrektorka Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych. W wyniku przeprowadzonej dyskusji i dogłębnej analizy przedstawionego
problemy radni w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowali przedłożone pismo: 6 osób za,
1 wstrzymała się (7 obecnych).

Ad. 24
Poruszona została kwestia korespondencji z radnymi Rady Miejskiej, głównie materiałów
które, trafiają na półki w ratuszu. Zaproponowano możliwość zamykania skrzynek na klucz
tak, aby nikt poza radnymi nie miał dostępu do korespondencji.
Ad. 25
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła
posiedzenie
dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Kamila Majewska

