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Protokół Nr 0012.3.14.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 22 października 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2018 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz

ochrony bezpieczeństwa obywateli  i  porządku publicznego na lata  2020-2023 dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

6. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  VI/63/2019  Rady  Miasta  Kalisza
z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie warunków udzielania i  stawek procentowych
bonifikat  od  jednorazowych  opłat  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania
wieczystego  w  prawo  własności  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe,
stanowiące własność Miasta Kalisza.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Cmentarza  Komunalnego
w Kaliszu. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta
Kalisza do roku 2030”.

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
11.Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla  Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.
12.Korespondencja:
 pismo Prezydenta Miasta w sprawie ufundowania łodzi wioślarskiej;
 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu

Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonej  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  informacji  o  przebiegu  wykonania
budżetu za I półrocze 2019 roku;

 pismo  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy z prośbą o zmianę symbolu ambulansu, na zakup
którego wystąpiono o środki;

 pismo Prezydenta w sprawie skierowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
VI/63/2019 Rady Miasta  Kalisza  z  dnia  28  lutego 2019 r.  w sprawie  warunków
udzielania  i  stawek  procentowych  bonifikat  od  jednorazowych  opłat  z  tytułu



przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  gruntów
zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe,  stanowiące  własność  Miasta  Kalisza  pod
obrady merytorycznych komisji.

13.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował,  że pani Daria Kozanowska,  Kierownik Biura Cmentarza
Komunalnego  poprosiła  o  przesunięcie  pkt  7  :  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia
Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu w miejsce pkt 3. 
Głosowanie nad zmianą: 7 osób za (7 obecnych). Zmiana została przyjęta.
Następnie  pani  Karolina  Sadowska,  Wiceprzewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów
złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, ale dodała, że nadal chce być członkiem komisji.
W związku z powyższym poddano pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad punktu: złożenie rezygnacji Wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów jako
punkt  nr  3,  oraz  punktu  nr  4:  desygnowanie  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Budżetu
i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Głosowanie: 5 osób za, 2 osoby przeciw (7 obecnych). Zmiana została przyjęta.
Głosowanie  nad  zatwierdzeniem  porządku  obrad  wraz  ze  zmianami:  6  osób  za,
2 osoby się wstrzymały (8 obecnych). Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3.  Złożenie  rezygnacji  Wiceprzewodniczącej  Komisji  Budżetu  i  Finansów Rady
Miasta Kalisza.
Radna  Karolina  Sadowska  ponownie  stwierdziła,  że  nadal  chce  był  członkiem Komisji
Budżetu i Finansów, ale rezygnuje z funkcji Wiceprzewodniczącej. 
Komisja przyjęła rezygnację do wiadomości. 

Ad.4. Desygnowanie Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta
Kalisza.
Radny  Mirosław  Gabrysiak  zgłosił  kandydaturę  radnego  Tomasza  Bezena  na
Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
Głosowanie: 6 osób za, 1 osoba się wstrzymała (7 obecnych). Kandydatura została przyjęta. 

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Cmentarza  Komunalnego
w Kaliszu. 
Pani Daria Kozanowska, Kierownik Biura Cmentarza Komunalnego przedstawiła powyższy
projekt uchwały.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6.  Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób
z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2018 rok. 
Pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił krótko powyższe sprawozdanie.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 



Ad.7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023 dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.
Pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych wyjaśnił, że zmiana dotyczy symbolu karetki, na którą środki przekazuje
Miasto Kalisz. Chodzi o zmianę symbolu ambulansu z B na ambulans o symbolu A2.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  VI/63/2019  Rady  Miasta  Kalisza
z  dnia  28  lutego  2019  r.  w  sprawie  warunków  udzielania  i  stawek  procentowych
bonifikat  od  jednorazowych  opłat  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania
wieczystego  w  prawo  własności  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe,
stanowiące własność Miasta Kalisza.
Pan  Michał  Pilas,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  omówił
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10.  Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  przez  Miasto
Kalisz umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
Pan  Krzysztof  Gałka,  p.o.  Dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  omówił
powyższy projekt uchwały. Poinformował, że od 03.12.2019 r. do 31.12.2020 r. zamówienia
na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w obecnym stanie prawnym nie
będzie można udzielić z wolnej ręki podmiotowi wewnętrznemu, czyli w przypadku Kalisza
–  Kaliskim  Liniom  Autobusowym.  Umowa  z  KLA obowiązuje  od  08.11.2010  r.  do
08.11.2020  r.,  jednocześnie  przepisy  pozwalają  na  przedłużenie  obowiązującej  umowy
o połowę, czyli o 5 lat. W związku z powyższym jest przygotowany projekt uchwały, który
pozwoli na przygotowanie aneksu i przedłużenie umowy o wspomniane 5 lat. Pozwoli to
uniknąć sytuacji, gdzie powstała by luka od 09.11.2020 r. do 31.12.2020 r. i KLA nie mogło
by realizować swoich usług. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11.  Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Planu adaptacji  do  zmian klimatu
Miasta Kalisza do roku 2030”.
Pan Jan Adam Kłysz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
omówił  powyższy  projekt  uchwały.  Poinformował,  że  w  2015  r.  Minister  Środowiska
zaproponował Kaliszowi utworzenie takiego dokumentu, który jest finansowany ze środków
Ministerstwa. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w 2018 r. podpisano wtedy stosowną
umowę i efektem prac jest właśnie ten plan. Dzięki niemu Kalisz będzie mógł się ubiegać
o środki na różne cele. Do planu wpisane są działania, które służą ochronie środowiska. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 5 osób za, 1 – brak głosu (6 obecnych).  Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.14. Korespondencja:
 pismo Prezydenta Miasta w sprawie ufundowania łodzi wioślarskiej;

Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  wyjaśniła,  że  Kaliskie  Towarzystwo
Wioślarskie  obchodziło  125-lecie  i  w  związku  z  tym  złożony  został  wniosek
o  ufundowanie  łodzi  wioślarskiej.  Prezydent  zobowiązał  się  wprowadzić  takie
zadanie do przyszłorocznego budżetu. 

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
wyrażenia  opinii  o  przedłożonej  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku;
Pani  Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta  poinformowała,  że  opinia  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej jest pozytywna. 

 pismo Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy z prośbą o zmianę symbolu ambulansu, na
zakup którego wystąpiono o środki;
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w uchwale została wprowadzona
zmiana. 

 pismo  Prezydenta  w  sprawie  skierowania  projektu  uchwały  zmieniającej
uchwałę  Nr  VI/63/2019  Rady  Miasta  Kalisza  z  dnia  28  lutego  2019  r.
w  sprawie warunków  udzielania  i  stawek  procentowych  bonifikat  od
jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiące
własność Miasta Kalisza pod obrady merytorycznych komisji.
Przyjęto do wiadomości.

Ad.15.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.16. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, pan Sławomir Lasiecki 
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział i dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

           /.../
Sławomir Lasiecki




