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Protokół Nr 0012.3.19.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 21 stycznia 2020 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  uchwalenia  Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Kaliniec.

4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Asnyka.

5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Serbinów.

6. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Widok.

7. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Dobrzec P.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok. 

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa
w Kaliszu, w roku szkolnym 2019/2020.

11. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali
użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony.

12. Propozycje do planu pracy Komisji na 2020 rok.
13. Korespondencja:
 pismo rady osiedla Zagorzynek w sprawie budżetu obywatelskiego;
 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

nr  SO – 0951/22/P/3/2020 z  dnia  17 stycznia  2020 r.  w sprawie wyrażenia
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza;

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr SO – 0951/12/D/3/Ka/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2020 rok. 

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.



15. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  pan
Sławomir Lasiecki witając wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Sławomir Lasiecki poinformował,
że  na  Komisji  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  zdecydowano  o  zdjęciu
projektów uchwał dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości na terenie
miasta  Kalisza  z  porządku  obrad,  ponieważ  termin  na  ich  zaopiniowanie  wynosi
60 dni, a radni chcą zasięgnąć więcej informacji w tym temacie m.in. chcą poznać
szacunkowe koszty. 
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska  nie  pracuje  prawidłowo.  Dodatkowo  chciałby  posłuchać  co  mają  do
powiedzenia  osoby,  które  złożyły  projekty  uchwał  i  nie  chce  zdejmować  ich
z porządku obrad. 
Radny Artur Kijewski powiedział, że Radni Rady Miasta zawsze chętnie przyjdą na
posiedzenie  rady  osiedla  i  wystarczy  zadzwonić  i  można  różne  sprawy
przedyskutować  na  posiedzeniach  rad  osiedli.  Radny  Grodziński  nie  zgodził  się
z wypowiedzią poprzednika, ponieważ uważa, że zamiast imiennie zapraszać radnego
na posiedzenie rady osiedla, można o ważnych sprawach dyskutować na komisji Rady
Miasta. Radny Kijewski odpowiedział, że jego zdaniem obecność na posiedzeniu rady
osiedla pozwoli na lepsze poznanie tematu, a późniejsze omawianie na komisji Rady
Miasta będzie sprawniejsze i bardziej efektywne. 
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  na  Komisji  Środowiska
i  Gospodarki Komunalnej  Wydział  Gospodarki Komunalnej  i  Ochrony Środowiska
zobowiązał  się  do  przedstawienia  kosztorysu,  ponieważ  to,  że  zmiana  uchwały
spowoduje dodatkowe koszty jest oczywiste. 
Radny Radosław Kołaciński  wtrącił,  że  należy  udzielić  głosu  radom osiedli,  które
przyszły na posiedzenie komisji. 
Głos  jednak  zabrał  pan  Jan  Kłysz,  naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
i  Ochrony Środowiska,  który poinformował,  że  propozycja  rad osiedli,  aby śmieci
wielkogabarytowe odbierać  raz  w tygodniu będzie  kosztowała  Miasto  kilkadziesiąt
tysięcy. Dodał, że dokładna analiza kosztowa zostanie dopiero sporządzona. Pan Kłysz
odniósł  się  do  zarzutu,  że  wydział  źle  pracuje  i  wyjaśnił,  że  w tej  chwili  prawo
dotyczące odpadów jest nie jasne i często się zmienia, również orzecznictwa nie są
jednolite,  uważa  jednak,  że  wydział  pracuje  prawidłowo.  Jeśli  chodzi  o  złożone
projekty uchwał naczelnik poinformował, że różnicują one mieszkańców ze względu
na zamieszkiwanie w zabudowie jednorodzinnej i  wielorodzinnej.  Powodują koszty
i są niezgodne z prawem, ponieważ cofają obowiązywanie prawa do 1 stycznia. 
Radny Artur Kijewski poprosił pana Włodzimierza Karpałę, prezesa Zarządu Kaliskiej
Spółdzielni  Mieszkaniowej  o potwierdzenie,  czy głównym postulatem jest  częstsze
wywożenie wielkogabarytów. 
Pan  Karpała  poinformował,  że  temat  wielkogabarytów  był  już  podejmowany
z  Prezydentem  i  Wiceprezydentami  i  wydawało  się,  że  spółdzielnia  doszła  do



porozumienia  z  Miastem.  Jednak  w  tej  chwili  w  specyfikacji  określono,  że
wielkogabaryty  będą  zabierane  spod  bloków  tylko  5  razy  w  roku.  Wyjaśnił,  że
niezależnie od częstotliwości wywozów płaci się za tonę śmieci. W związku z tym,
według prezesa to, czy odpady są zabierane od mieszkańców spod bloku i wywożone
do Orlego Stawu, czy jadą z PSZOK-u do Orlego Stawu nie stanowi różnicy. Dodał,
że w tej chwili są sytuacje, że śmieci są podrzucane. 
Pan Jan  Kłysz poinformował,  że  zmiana metody nie  jest  prostą  sprawą,  ponieważ
każda  ma  jakieś  wady.  Wydział  jest  w  trakcie  przygotowywania  kilku  wariantów
metod  obliczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami.  Metody  te  zostaną
przedstawione radnym i wtedy zapadnie decyzja. 
Głosowanie  w  sprawie  zmiany  porządku  obrad  poprzez  zdjęcie  punktów
3-7 z porządku obrad: 7 osób za,  3  osoby przeciw (10 obecnych).  Punkty zostały
zdjęte z porządku obrad. 
Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad wraz ze zmianą: 6 osób za, 3 osoby
się wstrzymały (9 obecnych). Porządek obrad został przyjęty. 
Na koniec o głos poprosił pan Zbigniew Zarębski, członek Rady Osiedla Chmielnik,
który  poruszył  temat  kompostowania  odpadów.  Wyjaśnił,  że  kiedyś  jeśli  ktoś
kompostował odpady to płacił mniejszą stawkę za śmieci. W tej chwili wprowadzono
nowe pojemniki na bio odpady, ale mieszkaniec nadal jest w stanie w swoim zakresie
kompostować odpady i nie ma potrzeby, aby firmy je od niego odbierały. Kaliszanin
zaapelował,  aby  wrócić  do  starych  pomysłów,  by  na  przykład  mleko  sprzedawać
w szklanych butelkach, by ograniczyć korzystanie z plastiku. 
Przewodniczący Komisji, pan Sławomir Lasiecki wyjaśnił, że jest wielu mieszkańców,
którzy sami kompostują odpady, ale system niestety tego nie przewiduje, ponieważ
traktuje równo wszystkich mieszkańców i odbiera zarówno tym, którzy wrzucają do
kosza oraz tym, którzy w większości kompostują odpady. Kaliszanin odpowiedział, że
nie chce płacić za pojemnik, który będzie stał pusty. Pan Lasiecki wyjaśnił, że postulat
kierowany jest w złą stronę, ponieważ takie zasady narzuca ustawa, a Rada Miasta nie
może  zmienić  ustawy.  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska,  Jan  Kłysz  poinformował,  że  w tej  chwili  nie  ma takiego prawa,  aby
przymusić  producenta,  by  nie  używał  plastikowych  opakowań.  Ponadto  naczelnik
poinformował, że rada może jedynie zmniejszyć opłatę za śmieci o kwotę kosztów,
jakie mieszkaniec poniósł w związku z kompostowaniem. Jednak w tej chwili są to
bardzo  niskie  koszty.  Podał  przykład  gminy,  gdzie  opłatę  zmniejszono  o  0,18  zł.
W związku  z  tym  uważa,  że  nie  ma  podstaw,  aby  zmniejszać  opłatę  w  Kaliszu,
ponieważ odliczenia będą zbyt małe.  Radny Radosław Kołaciński wytłumaczył,  że
jeżeli na osiedlu 5 mieszkańców kompostuje odpady to auto odbierające odpady i tak
musi obok nich przejechać,  co nie zmniejsza kosztów. Gdyby całe osiedle zaczęło
kompostować odpady, wtedy można by było pomyśleć nad zmniejszeniem opłaty. 

Ad.3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Kaliniec.

Ad.4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Asnyka.



Ad.5.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Serbinów.

Ad.6.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Widok.

Ad.7.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza złożony przez Radę
Osiedla Dobrzec P.

Ad.8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Radny  Radosław Kołaciński  zapytał  na  co  przeznaczane  jest  tzw.  kapslowe,  czyli
opłata,  którą  uiszczają  przedsiębiorcy  za  możliwość  sprzedawania  alkoholu.  Pan
Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
poinformował, że środki z „kapslowego” przeznaczane są na omawiany w tej chwili
program oraz na Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku środki te
wynoszą  2  250  000  zł.  Pieniądze  przeznaczane  są  na  realizacja  zadań  programu
alkoholowego  i  programu  narkomanii,  na  dotacje  na  prowadzenie  świetlic
socjoterapeutycznych, na działania w obszarze bezdomności to znaczy prowadzenie
schronisk i noclegowni. Oprócz tego środki przeznaczane są na letni wypoczynek dla
rodzin  dysfunkcyjnych,  rehabilitację,  obozy  dla  uzależnionych,  program  „Trener
Osiedlowy” i małe granty dla organizacji pozarządowych.  
Radny Marian Durlej zapytał, czy program „Trener Osiedlowy” można zorganizować
przy Wale Piastowskim. Zastępca naczelnika wyjaśnił, że co roku jest otwarty konkurs
i to oferenci proponują lokalizacje prowadzenia zajęć. 
Radny Radosław Kołaciński zapytał z jakiego źródła finansowane jest doprowadzanie
osób do izby wytrzeźwień. Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta poinformowała, że
jest to zadanie finansowane z budżetu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych,  ponieważ  dotyczy  zapewnienia  porządku  publicznego.  Pan  Janusz
Sibiński poinformował, że w chwili obecnej nie można środków z tzw. kapslowego
przekazywać na działania  związane z  izbami  wytrzeźwień,  ponieważ ustawodawca
dokładnie  określił  zadania,  na  jakie  środki  te  mogą  być  przekazywane,  a  zadanie,
o które pyta radny nie znajduje się na liście. Radny Kołaciński stwierdził, że trzeba się
zastanowić nad tym, aby zamiast przeznaczać małe kwoty na wiele rzeczy, większą
sumę  przekazać  na  inwestycje.  Następnie  wywiązała  się  w  tym  temacie  dyskusja
między radnym a panem Sibińskim. 
Radny Artur Kijewski spytał, czy Dom Sąsiedzi korzysta ze środków alkoholowych.
Otrzymał negatywną odpowiedź. 
Radny  Mirosław  Gabrysiak  zapytał,  czy  lokale  świetlic  socjoterapeutycznych  są
własnością Miasta, czy wykonawców, którzy podpisują umowę z Miastem. Pan Janusz
Sibiński odpowiedział,  że w przypadku 6 świetlic funkcjonują one na swojej  bazie
lokalowej,  a  w  przypadku  Karanu  korzysta  on  z  pomieszczeń  Miasta,  które  są
w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 



Ad.9.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.10.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa
w Kaliszu, w roku szkolnym 2019/2020.
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  omówił  powyższy  projekt
uchwały.  Poinformował,  że  w uchwale  chodzi  o  sytuacje,  kiedy to  rodzic  dowozi
swoje  niepełnosprawne  dziecko  do  szkoły.  Podana  cena  to  średnia  cena  benzyny
z 15 różnych stacji w Kaliszu. Dodał, że jest to nowość i wcześniej nie było takiej
uchwały  oraz  że  prawdopodobnie  w  czerwcu  ponownie  uchwała  zostanie
przedstawiona radzie ze względu na nowy rok szkolny i zmiany cen. 
Radny  Radosław Kołaciński  zapytał,  jak  jest  obliczane  zużycie  paliwa.  Naczelnik
wyjaśnił, że jest wzór, w którym należy podać m.in. markę i model auta, ponieważ
tylko cenę ustala gmina. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.11.Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  umów najmu
lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony.
Wobec braku  pytań  przystąpiono  do głosowania:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12.Propozycje do planu pracy Komisji na 2020 rok.
Radny Dariusz  Grodziński  zaproponował,  aby wpisać do planu pracy na 2020 rok
analizę struktury zadłużenia Miasta Kalisza i prognozy na przyszłość.

Ad.13.Korespondencja:
 pismo rady osiedla Zagorzynek w sprawie budżetu obywatelskiego;

Przewodniczący Komisji, pan Sławomir Lasiecki odczytał powyższe pismo. 
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka odniosła się się pisma i poinformowała, że
Budżet  Obywatelski  wynosi  5  000  000  zł.  Często  szkoły  lub  rady  osiedla
zgłaszają ważne dla nich inwestycje, które nie byłyby zrealizowane gdyby nie
Budżet Obywatelski. Radny Mirosław Gabrysiak zgodził się z panią Sawicką
mówiąc,  że  nie  należy  mieszkańcom  ograniczać  wyboru.  Radny  Radosław
Kołaciński  wyjaśnił,  że wie,  że  kilka  rad osiedli  spotkało się i  ich zdaniem
Miasto  uszczupla  budżet  na  inwestycje  kosztem faktycznej  funkcji  Budżetu
Obywatelskiego. 
Po dyskusji radni zaproponowali, aby wpisać kolejny punkt do planu pracy na
2020  rok  o  treści:  Ponowne  przeanalizowanie  regulaminu  Budżetu
Obywatelskiego, a także jego wysokości. 
Radny Radosław Kołaciński zaproponował, aby złożyć wniosek do Prezydenta
Miasta  Kalisza  o  zorganizowanie  spotkania  z  jednostkami  pomocniczymi
Miasta  w sprawie  regulaminu  Budżetu  Obywatelskiego  z  udziałem radnych
Rady Miasta Kalisza.
Głosowanie nad wnioskiem: 7 osób za (7 obecnych). Wniosek został przyjęty. 



 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu nr SO – 0951/22/P/3/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie
wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza;
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższą  uchwałę
i poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię.
Komisja przyjęła uchwałę do wiadomości. 

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w  Poznaniu  nr  SO  –  0951/12/D/3/Ka/2020  z  dnia  17  stycznia  2020  r.
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez
Miasto Kalisz na 2020 rok. 
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższą  uchwałę
i poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię.
Komisja przyjęła uchwałę do wiadomości. 

Ad.14.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.15.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, pan Sławomir Lasiecki
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza 

/.../ 
 Sławomir Lasiecki 


