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Protokół Nr 0012.03.44.2021
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Raport o stanie gminy za rok 2020.

4. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

6. Sprawozdanie  z  realizacji  w  2020  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzonymi

działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu w roku

szkolnym 2021/2022.

8. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji  projektu

opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –  projekty  pozakonkursowe  realizowane  przez

Publiczne Służby Zatrudnienia. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji

Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

11. Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2020 rok. 



12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia danych przestrzennych na potrzeby miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

13. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia i  przyjęcia  do realizacji

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”.

14. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji

o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określenia

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2021-2043. 

17. Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  umów dzierżaw na  grunty

będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

18. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia  w 2021 roku dotacji  dla

właścicieli  lub  użytkowników  wieczystych  nieruchomości  położonych  na  obszarze

Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  dodatku

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

20. Korespondencja:

a) Pismo  mieszkańców  z  dnia  26  maja  2021  r.  w  sprawie  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Długiej i Szerokiej;

b) Pismo z dnia 26 maja 2021 r.  przekazujące uchwałę Nr XI/49/2021 Zgromadzenia

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 25 maja 2021 r.

w  sprawie  zmiany  statutu  Związku  Komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta

Gmina”;

c) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie podniesienia

wynagrodzeń pracowników żłobków;

d) Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  15  czerwca  2021  r.  w  sprawie  pisma

dot.  odstąpienia  od  żądania  zwrotu  bonifikaty  udzielonej  przy  wykupie  lokalu

z zasobu Miasta Kalisza. 

21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

22. 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.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych).  Porządek obrad

został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3.Raport o stanie gminy za rok 2020.

Pan Marcin Cieloszyk sekretarz miasta omówił powyższy raport. 

Wobec braku pytań raport został przyjęty do wiadomości. 

Ad.4.Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższe sprawozdanie.

Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do  głosowania:  7  osób  za,  3  osoby  się  wstrzymały

(10 obecnych). Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do  głosowania:  7  osób  za,  3  osoby  się  wstrzymały

(10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6.Sprawozdanie  z  realizacji  w  2020  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy

Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzonymi  działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu

współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

omówił powyższe sprawozdanie. 

Wobec braku uwag sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu  

w roku szkolnym 2021/2022.

Pani Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji omówiła powyższy projekt uchwały.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.8.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji

projektu  opracowanego  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa  6  Rynek  pracy,  Działanie  6.1

Aktywizacja  zawodowa  osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –  projekty

pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia. 

Pani Agnieszka Pazdecka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy omówiła powyższy

projekt uchwały. 

Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał,  na  jakie  zawody  przekwalifikują  się  osoby  szukające

pracy. Pani Pazdecka odpowiedziała, że największą popularnością jeśli  chodzi o szkolenia

i przekwalifikowania cieszy się zawód kierowcy. Mimo to generalnie w roku 2020 i 2021 jest

dużo mniej chętnych na szkolenia, niż w latach poprzednich. Zapewne jest to spowodowane

epidemią. 

Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

Pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych omówił

powyższy projekt uchwały. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:  9  osób za,  1  brak głosu (10 obecnych).

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  na  obszarze

rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Pani  Izabela  Grześkiewicz,  kierownik  Biura  Rewitalizacji  omówiła  powyższy  projekt

uchwały. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11.Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2020 rok. 

Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

omówił powyższe sprawozdanie. 

Radny  Sławomir  Chrzanowski  zapytał,  czy  wiadomo,  ile  w  Kaliszu  jest  dzieci

z  niepełnosprawnością.  Zastępca  naczelnika  odpowiedział,  że  w  sprawozdaniu  na  stronie



9 znajduje się tabela dotycząca tego ile i w jakim zakresie wydano orzeczeń przez Poradnię

Psychologiczno-Pedagogiczną  w zeszłym roku.  Ponadto  Powiatowy Zespół  ds.  Orzekania

o Niepełnosprawności corocznie przekazuję informację do wydziału. 

Wobec braku innych pytań komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad.12.Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  danych  przestrzennych  na  potrzeby

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pani  Agnieszka  Wypych,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Budownictwa,  Urbanistyki

i Architektury omówiła powyższy projekt uchwały. 

Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy podczas uchwalania przyszłych miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego będzie można przyjmować te dane razem z miejscowym

planem. Zastępca naczelnika odpowiedziała twierdząco.  

Wobec braku innych pytań  przystąpiono do głosowania:  9  osób za  (9 obecnych).  Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  i  przyjęcia  do

realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.14.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji

o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określenia

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 

Radny Radosław Kołaciński zapytał, jak będzie można podpisać tą deklarację. Pani Ochocka

odpowiedziała, że najprawdopodobniej podpisem certyfikowanym, ale upewni się jeszcze co

do tego. 

Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały.  Ponadto

przekazała radnym informację na temat wysokości wolnych środków w poprzednich latach,

o którą poprosili radni na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.



Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:  9  osób za,  1  brak głosu (10 obecnych).

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2021-2043. 

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.17.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  dzierżaw  na

grunty  będące  własnością  Miasta  Kalisza,  na  czas  nieoznaczony  w  trybie

bezprzetargowym. 

Pani  Iwona  Kasprzak,  naczelnik  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem omówiła  powyższy

projekt uchwały. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów zapytał,  kim są  dzierżawcy.  Pani  Kasprzak

odpowiedziała, że są to osoby fizyczne. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.18.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji

dla właścicieli  lub użytkowników wieczystych nieruchomości  położonych na obszarze

Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Pani  Izabela  Grześkiewicz,  kierownik  Biura  Rewitalizacji  omówiła  powyższy  projekt

uchwały. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.19.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  dodatku

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

omówił powyższy projekt uchwały.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.20.Korespondencja:



a) Pismo  mieszkańców  z  dnia  26  maja  2021  r.  w  sprawie  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Długiej i Szerokiej;

Komisja  zapoznała  się  z  korespondencją.  Pani  Agnieszka  Wypych,  zastępca

naczelnika  Wydziału  Budownictwa,  Urbanistyki  Architektury  odpowiedziała,  że

wydział przygotował odpowiedź na pismo.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy pani Wypych wie coś o zaskarżeniu uchwały.

Zastępca naczelnika odpowiedziała, że słyszała, że skargi wpłynęły do Wojewody. Ale

jeśli uchwała wejdzie w życie 16 lipca 2021 r., a wszystko na to wskazuje, to wtedy

skarga nie powinna być skierowana do Wojewody, tylko do Sądu Administracyjnego.

Radny  poprosił,  aby  odpowiedź,  którą  udzielono  mieszkańcom przekazać  również

radnym do wiadomości. 

b) Pismo z dnia 26 maja 2021 r. przekazujące uchwałę Nr XI/49/2021 Zgromadzenia

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 25 maja

2021 r. w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,

Czysta Gmina”;

Komisja zapoznała się z korespondencją.

c) Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  16  czerwca  2021  r.  w  sprawie

podniesienia wynagrodzeń pracowników żłobków;

Komisja zapoznała się z korespondencją.

d) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z  dnia 15 czerwca 2021 r.  w sprawie pisma

dot.  odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu

z zasobu Miasta Kalisza. 

Pani Iwona Kasprzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem poinformowała,

że miasto sprzedało z bonifikatą lokal na rzecz najemcy. Najemca dokonał darowizny

na rzecz osoby bliskiej. Osoba bliska zbyła lokal przed upływem 5 lat, a nie może,

ponieważ wtedy zachodzi  obowiązek zwrotu  udzielonej  bonifikaty.  Są  odstępstwa,

kiedy nie żąda się zwrotu bonifikaty,  ale  one dotyczą tylko pierwotnego nabywcy.

Jeżeli  pierwotny nabywca dokona zbycia lub darowizny to nowy nabywca nie  ma

możliwości prawnej, aby dokonać np. sprzedaży i nie narazić się na obowiązek zwrotu

bonifikaty. 

Ad.21.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny  Sławomir  Chrzanowski  zapytał,  czy  przeniesienie  świadczenia  500+  do  Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych będzie miało wpływ na wskaźniki budżetowe. 



Pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  miasta  poinformowała,  że  będzie  to  miało  wpływ  na

wskaźniki. Ponadto jeśli chodzi o pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych część odejdzie

na emeryturę a część znajdzie pracę w innych wydziałach. Dodała, że uzupełniając odpowiedź

odnośnie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi będzie ją

można złożyć przez ePUAP lub podpisać podpisem elektronicznym. 

Ad.22.Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  pan

Sławomir Lasiecki zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miasta Kalisza

/.../
Sławomir Lasiecki


