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PROTOKÓŁ nr 0012.2.54.2018
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

w dniu 18 maja 2018 roku.

…………………………………………………………………………………………………...
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji
5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury

– Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do 
publicznej wiadomości. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i 
Metalowców

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza z 
dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

9. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok (wraz z załącznikami)
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2018-2033
13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza za 2017

rok
14. Korespondencja

- Uchwała nr 11/616/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- Uchwała nr SO – 0954/47/4//Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
- Odpowiedź na zapytanie radnych w sprawie budowy kontrapasa.

      15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
      16. Zamknięcie posiedzenia. 



Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła Kamila Majewska, przewodnicząca komisji, która przywitała zebranych.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty (4 osoby głosowały za na 4 obecne).

Ad 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Przewodnicząca  Majewska  zapytała  o  przyczynę  planowanego  wzrostu  opłaty  targowej.  Aneta
Ochocka,  naczelnik  Wydziału  Finansowego,  wyjaśniła,  że  projekt  uchwały  wprowadza
podwyższenie  wynagrodzenia  prowizyjnego  dla  inkasentów,  na  terenie  targowisk  przy  
3  Maja,  Legionów,  al.  Wojska  Polskiego  oraz  przy  skrzyżowaniu  ulic  Babina  i  Nowy Rynek  
z 9 na 30% (na placach i ulicach z 20 na 30%). Powodem zwiększenia opłaty jest sytuacja panująca
na targowiskach (m.in. malejąca liczba stoisk, wysokie koszty utrzymania targowisk, odśnieżanie,
dezynfekcja, opłaty wodno-kanalizacyjne, bieżące naprawy).

Radna  Majewska  spytała  naczelnik  Ochocką,  co  radni  powinni  wziąć  pod  uwagę,  naliczając
prowizję dla inkasenta. Dodała też, że pobierane inkaso powinno pokrywać koszt odprowadzenia
opłaty targowej na rachunek miasta i koszty wynagrodzenia osób, które inkaso pobierają.   

Przyczyny  potrzeby  podwyższenia  wynagrodzenia  prowizyjnego  wyjaśnił  ██████
███████████*. 

Przewodnicząca Majewska spytała o wysokość dochodów z tytułu opłaty targowej. 

Odpowiedzi udzieliła naczelnik Ochocka. 

Radny Chrzanowski wnioskował o zamknięcie dyskusji i głosowanie. 

Wiceprezydent  Tomasz  Rogoziński  zaznaczył,  że  zainteresowani  otrzymali  projekt  uchwały
określający zasady wprowadzenia zmian. Zaznaczył, że została parafowana przez radcę prawnego,
co oznacza, że jest zgodna z prawem. 

Przewodnicząca Majewska poprosiła o przygotowanie zestawienia kosztów poboru opłaty targowej
praz koszty jej odprowadzenia na rachunek Miasta. Dane przedłożyła naczelnik Ochocka. 

Naczelnik  Ochocka  przedstawiła  wstępne  efekty  ewentualnego  wprowadzenia  w  życie  stawek
zawartych w projekcie uchwały. 

Radna Majewska zasugerowała, że decyzja o zmianie uchwały podejmowana jest bez znajomości
kosztów.  Naczelnik  Ochocka  zadeklarowała,  że  powyższe  dane  zostaną  przygotowane  przed
najbliższą sesją RM. 

Radny Gabrysiak spytał o drogę dojazdową do giełdy, która w niedziele jest zablokowana. Radny
przypomniał obietnicę ███████████*, która miał problem rozwiązać. █████ ███████*
odpowiedział,  że  rozwiązanie  wymaga  inwestycji,  na  którą  potrzebny  jest  kredyt  i  zmiany
organizacji ruchu. Termin rozwiązania problemu nie został określony. 

Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  5  osób  głosowało  za,  1  przeciw  (na  
6 obecnych).



Ad 4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Założenia  projektu  uchwały  przedstawiła  Izabela  Grześkiewicz,  kierownik  Biura  Rewitalizacji.
Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  7  osób  głosowało  za,  (na  
7 obecnych). 

Ad 5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury – 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej 
wiadomości. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 5 osób głosowało za, dwie wstrzymały się.  

Ad 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej.
Założenia projektu uchwały omówiła Agnieszka Wypych, z-ca naczelnika Wydziału Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury. Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 3 osoby głosowały
za, 4 wstrzymały się (na 7 obecnych).

Ad 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców.
Założenia  projektu  uchwały  omówiła  Agnieszka  Wypych.  Radny  Kołaciński  poprosił  
o wyjaśnienia, dotyczące charakteru działalności, która ma być prowadzona na powyższej działce
(ewentualna  szkodliwość  dla  środowiska).  Informacji  obiecała  udzielić  naczelnik  Wypych.
Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  4  osoby  głosowały  za,  
3 wstrzymały się (na 7 obecnych).

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Założenia projektu uchwały omówił Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. Wobec braku
pytań przystąpiono do głosowania. 7 osób głosowało za (na 7 obecnych).

Ad 9. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania
 i wykupu.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  5  osób  głosowało  za,  1  przeciw,  
1 wstrzymała się od głosu (na 7 obecnych).

Ad 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok (wraz z załącznikami).
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. 3 osoby głosowały za, 4 wstrzymały się od głosu
(na 7 obecnych).

Ad 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Radny Kołaciński  wnioskował o zmniejszenie po stronie wydatków majątkowych w dziale 700
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 2.000.000 zł na zadaniu „Wykupy
terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości”.

Andrzej Górski, prezes KTBS rozdał zebranym informacje dotyczące planów, które KTBS wiąże z
budynkiem po KLA przy ulicy Majkowskiej. Prezes Górski pokrótce zreferował plany związane z
budynkiem. 



Radna Spychalska zwróciła uwagę, że rozwiązanie sugerowane przez radnego Kołacińskiego stawia
pod znakiem zapytania  inwestycję,  której  celem jest  budowa kolejnych mieszkań dla  kaliskich
seniorów.    

Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  4  osoby  głosowały  za,  3  przeciw  (na  7
obecnych).

Radny Kołaciński wnioskował o zmniejszenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn. zakup
samochodu dla straży miejskiej (kwota 90.000 zł). Wniosek został wycofany.

Radny  Kołaciński  wnioskował  o  zmniejszenia  po  stronie  wydatków  majątkowych  na  zadaniu
„Wykonanie projektu sali  gimnastycznej  oraz boiska dla  SP nr 23 na os.  Sulisławice” o kwotę
40.000 zł.

Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 7 osób głosowało za (na 7 obecnych). 

Radny  Kołaciński  wnioskował  o  zwiększenie  planu  wydatków  majątkowych  poprzez
wprowadzenie zadania do budżetu pn. „Rewitalizacja jeziora U Grona”. Kwota zadania: 500.000 zł.

Radna Spychalska stwierdziła, że to marnowanie pieniędzy, które powinny być przeznaczone na
mieszkania dla seniorów. 

Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  4  osoby  głosowały  za,  2  przeciw,  
1 wstrzymała się od głosu (na 7 obecnych). 

Radny  Kołaciński  wnioskował  za  wprowadzeniem  nowego  zadania  pn.  „Zaprojektowanie  
i  budowa  nieutwardzonego  odcinka  ul.  Głogowskiej  (pomiędzy  ulicą  Grunwaldzką  
a Obozową)”. Kwota zadania 450.000 zł, finansowana ze zdjętych wcześniej zadań.

Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  5  osób  głosowało  za,  2  przeciw,  
(na 7 obecnych). 

Radny Zmuda wnioskował o  wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie chodników wzdłuż
ul.  Pogodnej oraz Szczypiornickiej”  zgodnie z  projektem wykonanym przez MZDiK w 2017 r.
Kwota zadania, 100.000 zł, finansowana ze zdjętych wcześniej zadań.   

Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  5  osób  głosowało  za,  2  przeciw,  (na  
7 obecnych). 

Radny  Zmuda  wnioskował  o  wprowadzenie  nowego  zadania  pn.  „Modernizacja  ulicy
Kazimierzowskiej”,  zgodnie  z  projektem  MZDiK.  Kwota  zadania  990.000  zł,  finansowana  ze
zdjętych wcześniej zadań. 

Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  4  osoby  głosowały  za,  2  przeciw,  
1 wstrzymała się od głosu (na 7 obecnych). 

Radni  przegłosowali  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2018  rok.  
3 osoby za, 2 przeciw, 1 wstrzymała się (na 6 obecnych).

Ad 12.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2018-2033.



Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  3  osoby  głosowały  za,  2  przeciw,   1  osoba
wstrzymała się od głosu (na 6 obecnych).

Ad 13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza za 2017 
rok.
Radni przyjęli dokument przez aklamację.

Ad 14. Korespondencja.
Radna Majewska poinformowała zebranych o korespondencji, z którą należy się zapoznać.

Ad 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Kołaciński  wnioskował  o  uwzględnienie  w  planach  inwestycyjnych  budowy  ulicy
Sandomierskiej. 4 osoby głosowały za (na 4 obecne).

Ad 15. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, przewodnicząca zamknęła posiedzenie, dziękując
wszystkim za udział oraz dyskusję.  

           Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../
  Kamila Majewska

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady
Miasta. 


