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Protokół  nr 24/2016 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 20 czerwca 2016 roku 

 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2015 rok.  

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta 

Kalisza                                                    

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 

obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.  

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki 

organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg  

i Komunikacji  w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.  

8. Projekt uchwały w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie 

telekomunikacji przez Miasto Kalisz.    

9. Projekt uchwały w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz 

nadania jej Statutu.  

10.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto 

Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (Wojewódzki 

Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.  

11.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto 

Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (Wojewódzki 



Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc  

i Gruźlicy w Wolicy). 

12.  Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku  „Wieloletniego programu 

współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-

2016” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015 ”. 

13.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci 

Niemojowskich. 

14.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy  

ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty. 

15.  Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

16.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.  

17.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2016-2030. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza.     

19.  Korespondencja. 

             - uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej RMK o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza.          

20.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

21.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
Przewodnicząca komisji Kamila Majewska powitała wszystkich obecnych  

na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości. 

 

Ad. 2 

W związku z tym, iż do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza doszła autopoprawka 

przewodnicząca komisji zaproponowała włączenie jej do porządku obrad,  

w punkcie 18. Wprowadzoną zmianę radni  i cały zmodyfikowany porządek obrad 

radni przyjęli w głosowaniu: 4 osoby za (4 obecne).   

 

Ad. 3 

Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2015 rok jak zaznaczyła 

przewodnicząca komisji Kamila Majewska, było szczegółowo omawiane  

na wszystkich merytorycznych komisjach, zaproponowała więc, że jeśli radni 



mają w związku z tym tematem jakieś wątpliwości bądź pytania mogą je zadać. 

Wobec ich braku radni przeszli do głosowania nad przyjęciem sprawozdania:  

2 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (4 obecne).     

 

Ad. 4 

W związku z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 

rok radni również nie wnosili żadnych uwag i nie mieli pytań.   

Głosowanie: 2 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (4 obecne).  

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza 

również omawiany był na poprzednich komisjach. Jak zaznaczył radny Martin 

Zmuda w roku 2016 nie powoduje ta uchwała żadnych skutków finansowych,  

ale prawdopodobnie w roku 2017 pojawi się wniosek o zabezpieczenie środków 

na ten cel w wydatkach bieżących Wydziału Edukacji. Pani Katarzyna 

Wawrzyniak, naczelniczka Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza wyjaśniła,  

że omawiany projekt uchwały należy przegłosować jako prawo miejscowe,  

co oznacza, że wchodzi w życie z dniem podjęcia – jak ujęte było błędnie  

w pierwotnym projekcie- ale 14 dni od momentu opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Taka poprawka została już 

naniesiona i przegłosowana na ostatnim posiedzeniu komisji edukacji, wobec tego 

również komisja budżetu powinna przyjąć podobną procedurę. 

Głosowanie nad autopoprawką: 5 osób za (5 obecnych)                                                                       

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 5 osób za  

(5 obecnych)                                                                        
          

Ad. 6 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków przyjęty został bez uwag  

i jednogłośnie. Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 7 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki 

organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji   

w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej uzasadnił w kliku zdaniach pan Dariusz Mencel, dyrektor 

MZDiK. Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 4 osoby za,  

1 wstrzymała się od głosu (5 obecnych).      

                                                                      

Ad.8.  

Projekt uchwały w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie 



telekomunikacji przez Miasto Kalisz omówiła pani Anna Durlej, p.o. naczelnika 

Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Jak zaznaczyła podjęcie uchwały jest 

niezbędne w celu złożenia przez Miasto do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 

działalność w zakresie telekomunikacji. Taki wpis jest wymagany w związku  

z planami rozbudowy miejskiego monitoringu, który częściowo opierał się będzie 

na instalacji kablowej. Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

                  

Ad.9.  

Projekt uchwały w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu uzasadnił pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Mieszkaniowych.  Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.10 

Jak wyjaśnił pan Tomasz Rogoziński, projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody  

na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu przewiduje przekazanie kwoty 300 tys. złotych  

z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego  im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, m.in. systemu do badań 

elektrofizjologicznych, foteli łóżek dializacyjnych, stołu zabiegowego, wirówek 

do kończyn górnych i dolnych, aparatu do magnetoterapii, aparatu  

do terapii krioazotowej i lampy zabiegowej. Wniosek dyrekcji szpitala opiewał 

na kwotę 480-500 tys., propozycja zawarta w projekcie uchwały to 300 tys.           

Pytań do projektu uchwały nie było.  Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu dotyczy Wojewódzkiego 

Specjalistyczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy  

w Wolicy. Jak wyjaśnił pan Tomasz Rogoziński, zawarta w projekcie uchwały 

propozycja dofinansowania opiewa na kwotę 140 tys. złotych (wniosek dyrekcji 

szpitala opiewał na kwotę 160 tys. zł.), która miałaby zostać przeznczona  

na remont pomieszczeń placówki.   

Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.12 

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku  „Wieloletniego programu współpracy 

Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016” oraz 

„Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2015 ” omówił pan Tomasz Rogoziński. Pan naczelnik poinformował 



m.in., że w 2015 roku Miasto przekazało ponad 10 mln. złotych  

z przeznaczeniem: na dotacje, wsparcie dla realizacji powierzenia zadania 

udzielonego w trybie otwartego konkursu – ponad 5,5 mln. zł., dotacje udzielone 

organizacjom pozarządowym na działalność w innym trybie niż wynikającą  

z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 4 mln. zł., 

pozakonkursowe formy wspierania organizacji pozarządowych – ponad 550 tys. 

zł. oraz dofinansowanie w trybie tzw. małych grantów – ponad 70 tys. zł.  

Pan naczelnik odniósł się też do pytania jakie na jednej z komisji zadał radny 

Krzysztof Ścisły, a które dotyczyło finansowania przez Miasto WOPR-u. Tomasz 

Rogoziński wyjaśnił, że zarówno w roku 2015 jak i 2016 organizacja ta nie 

otrzymała wsparcia ze strony Miasta. Dodał też, że według KRS-u  

na terenie miasta istnieją cztery organizacje związane z ratownictwem wodnym  

i są to: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Wielkopolskiego oddział rejonowy w Kaliszu, Ratownictwo Wodne RP, Kaliskie 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ochotnicze oraz Fundacja 

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa. Na pytanie radnego Tadeusza 

Skarżyńskiego, czy któraś z tych organizacji otrzymała dofinansowanie  

z miejskiego budżetu, naczelnik Rogoziński odpowiedział, że nie.                                   

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 

był już przedmiotem obrad merytorycznych komisji, radni nie mieli do projektu 

żadnych pytań wobec czego przeszli bezpośredni do głosowania. Głosowanie:  

5 osób za (5 obecnych). 
 

Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 

64 i udzielenie bonifikaty. 

Pytań ze strony radnych nie było.   

Głosowanie: 4 osoby za, 1 wstrzymała się od głosu (5 obecnych). 

  

Ad.15 

Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pani Aneta 

Ochocka, naczelniczka Wydziału Finansowego wyjaśniła, że jedynym powodem 

jej wywołania jest termin jej obowiązywania, który mija w sierpniu 2016 r., czyli 

osiemnaście miesięcy od wprowadzenia zmian w ustawie. Pozostałe elementy  

co do sposobu i terminów dokonywania płatności pozostają bez zmian. 

Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 



  

Ad.16 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok i zawarte  

w nim wnioski były szczegółowo omawiane na merytorycznych komisjach zatem 

radni przeszli od razu do głosowania.  Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

    

 

Ad.17 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2016-2030. Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.18 

Nim radni przeszli do głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza pan Krzysztof 

Ziental, specjalista ds. rewitalizacji omówił krótko autopoprawkę do projektu, 

wprowadzoną wcześniej do porządku obrad. Jak wyjaśnił konieczność jej 

przygotowania wyniknęła po zweryfikowaniu wyników  przeprowadzonych  

w tym temacie konsultacji i informacji jaka nadeszła z ministerstwa, że najlepiej 

jest obszar rewitalizacji wyznaczyć wzdłuż granicy działek, czyli zgodnie  

z dokładnością ewidencyjną. Zmiany są wprawdzie niewielkie, niemal 

kosmetyczne, ale jednak wymagające wprowadzenia do projektu uchwały stąd 

przedłożona autopoprawka.  

Głosowanie nad autopoprawką: 5 osób za (5 obecnych). 

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad.19 

Odnosząc się  do zawartej w  korespondencji uchwały Składu Orzekającego RIO 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RMK o udzielenie absolutorium 

dla Prezydenta Miasta Kalisza pani Aneta Ochocka poinformowała,  

że z przekazanej przez RIO uchwały wynika, iż wniosek  komisji został 

sporządzony zgodnie z przepisami prawa i uzasadniony.                 

 

Ad.20 

W punkcie poświęconym sprawom bieżącym i wolnym wnioskom głos zabrał 

radny Sławomir Chrzanowski, który odniósł się do informacji jaką otrzymali 

radni w sprawie przetargu na dostawę systemu konferencyjnego, w której znalazł 

się wyciąg z części merytorycznej, czyli obejmującej przedmiot zamówienia. 

Pytanie radnego dotyczyło natomiast tego, jak wygląda zainteresowanie 

przetargiem, czy coś się w tej sprawie dzieje, czy są jakieś pytania ze strony 

potencjalnych oferentów, zważywszy, że przedmiot zamówienia jest dość 

obszerny? Obecny na posiedzeniu prezydent Grzegorz Sapiński, wyjaśnił,  

że sporządzona na nowo, przy okazji wydłużania terminu przetargu, specyfikacja 

jest odpowiedzią na pojawiające się wśród radnych postulaty i potrzeby dotyczące 



tej inwestycji. Teraz trzeba spokojnie poczekać na wyniki postępowania 

przetargowego, a jeśli wpłyną jakieś oferty wspólnie się do nich odnieść i podjąć 

sensowne decyzje.                  

 

Ad. 21 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczą komisji dziękując 

wszystkim za przybycie zamknęła posiedzenie.  

 
 

 

 

 

                                                       Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

                                                     Rady Miejskiej Kalisza 

                                                    /.../ 

                                                      Kamila Majewska 

 

 

 

 

 


