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  P R O T O K Ó Ł  nr  0012.2.31.2016 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza  

z posiedzenia w dniu 22.11.2016 r.

 
 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

 

PORZĄDEK  OBRAD 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek -  II”. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Stefana Szolc – 

Rogozińskiego.     

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7. Korespondencja 

- pismo dyrekcji  II LO w Kaliszu z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych  

na remont dachu budynku szkolnego. 

- pismo dyrekcji Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kalisz dotyczące 

wykonania projektu i kosztorysu boiska piłkarskiego pod halą pneumatyczną.    

8. Zamknięcie posiedzenia. 

+ projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu  

z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu 

+ projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

rok 2017 

+ projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej  

+ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

+ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza 

+ projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji Miasta Kalisza. 

+ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 

+ projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza  

na lata 2016-2030 



+ 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  

+ wybór wiceprzewodniczącego komisji 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodnicząca komisji pani Kamila Majewska otworzyła posiedzenie witając radnych  

i zaproszonych gości.   

   

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodnicząca komisji zaproponowała, by punkty zaznaczone w porządku obrad plusami,  

a pod którymi znajdują się dodatkowe projekty uchwał, dodać w tej samej kolejności  

po punkcie piątym.  

Tak zmieniony porządek obrad radni przyjęli w głosowaniu: 8 osób (8 obecnych).      

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek -  II”. 

 

Jak wyjaśniła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury, zgodnie z przeprowadzonymi dyskusjami nad przedmiotowym 

projektem uchwały podczas wcześniejszych posiedzeń innych komisji, a zwłaszcza    

stanowiskiem wypracowanym podczas wyjazdowego posiedzenia komisji rozwoju,   

z uzasadnienia do uchwały znika zapis dotyczący możliwości usytuowania nowego dojazdu do 

Giełdy Kaliskiej. Dodała też, że sporządzenie planu jest konieczne ze względu na występujące 

w tym obecnie obowiązującym, linie zabudowy uniemożliwiające rozbudowę giełdy.  

Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.   
Pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 

wyjaśnił, że 30 stycznia przyszłego roku rozpoczyna się kolejna kwalifikacja wojskowa.  

Jak co roku wojewoda będzie powierzał samorządowi powiatowemu zadania związane  

z zawieraniem umów na ekspertyzy lekarskie, stąd też zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym, który realizuje kwalifikację wojskową, niezbędna jest zgoda – w tym wypadku – 

Rady Miejskiej, na zawarcie z wojewodą stosownego porozumienia w tej sprawie, czego 

dotyczy właśnie przedłożony projekt uchwały.                                      

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Stefana Szolc – 

Rogozińskiego. 

Pani Iwona Cieślak z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki wyjaśniła, że jest to projekt 

zgłoszony przez mieszkańców i Ostrowa Wielkopolskiego, którego celem jest uczczenie 

postaci i spopularyzowanie dokonań Stefana Szolc – Rogozińskiego, urodzonego w Kaliszu i 

jego, pierwszej w Polsce wyprawy badawczej do Afryki, a mówiąc dokładniej do Kamerunu. 

W roku 2017 przypada 135. rocznica tej wyprawy, której owoce są bardzo znaczące dla historii 

i dorobku polskich badań Czarnego Lądu. Program obchodów, tak jak to jest ujęte w 

uzasadnieniu do uchwały, opierał się będzie głównie na działaniach popularyzatorskich. 

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, który odpowiada  

za realizację tego projektu, będzie współdziałał z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 



Zorganizowana zostanie m.in., wspólnie z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej duża 

wystawa, duża konferencja naukowa, ale też szereg innych działań popularyzatorskich jak 

choćby Kaliszobranie Extra, konkursy dla dzieci i młodzieży.  

W trakcie  tworzenia jest komitet organizacyjny obchodów, na którego czele zgodził się stanąć 

znany afrykanista prof. Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Jacek Łapot, a w którego skład 

wejdą także lokalni badacze i pracownicy różnych instytucji.                     

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu. 

Jak wyjaśnił Krzysztof Gałka p.o dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji omawiany 

projekt uchwały wynika z konieczności corocznego uaktualnienia stawek w tym zakresie 

wynikający z przepisów wykonawczych, a mianowicie z rozporządzenia do ustawy Prawo o 

ruchu drogowym.    

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2017.  

Jak wyjaśniła pani Skarbnik Irena Sawicka, cena obowiązująca w tym zakresie w roku 2016, 

zgodnie z przedłożonym projektem uchwały obowiązywać będzie także w roku 2017. 

Wprawdzie w komunikacie prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, 

przyjmowana jako podstawa wyliczenia wysokości podatku, wynosi 52,44 zł, w Kaliszu jest 

ona obniżana do 36,00 zł. Taka obniżka, nim zostanie przedłożona RM w postaci projektu 

uchwały, musi uzyskać pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej i otrzymała takową 20 

października. Do budżetu miejskiego, w 2017 roku wpłynie z tego tytułu kwota 297 000,00 zł.               

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

Pani Skarbnik Irena Sawicka wyjaśniła, że jeśli chodzi o opłatę targową, to górne granice tych 

stawek ogłasza Minister Finansów – w podatkach i opłatach lokalnych. Do tej pory dzienna 

stawka opłaty wynosiła 5 zł za m2 (i to się  nie zmienia), ale nie więcej niż 758,47 zł. – w tej 

chwili kwota ta zostaje obniżona do 751,65 zł. Stąd konieczność zmiany odpowiedniego 

paragrafu we wcześniejszej uchwale Rady Miejskiej Kalisza. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości.   

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 5 przeciw (8 obecnych). 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza. 

Obecny na posiedzeniu pan Andrzej Anczykowski, prezes PWiK podkreślił,  

że przedsiębiorstwo, kolejny rok z rzędu nie podnosi stawek opłat za pobór wody  

i odprowadzanie ścieków.       

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.  



Radni przegłosowali projekt wraz ze zgłoszoną, drobną zmianą, polegającą na zastąpieniu  

w par.3 ust.2 punkt 6 słowa rewitalizacji słowem gminy.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Zmiany omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 3 wstrzymały się od głosu (8 obecnych). 

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2016-2030.  

   

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 3 wstrzymały się od głosu (8 obecnych). 

 

Ad.14. 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.  

Jak wyjaśnił pan Krzysztof Gałka, p.o. dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,  

od 1 stycznia jednostka ta przejęła funkcje organizatora transportu publicznego w mieście. 

Natomiast wszystkie kwestie związane z dystrybucją i sprzedażą biletów pozostały w KLA. W 

związku z tą sytuacją MZDiK wnioskuje o wykreślenie ze statutu punktu 60 z par.5 

dotyczącego pobierania opłat dodatkowych i kontrola przejazdów, które to kwestie również  

powinny znajdować się w gestii KLA.            

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.15. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 

Pani radna Magdalena Spychalska zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Grochowskiego, 

gdyż jak uzasadniała, ma doświadczenie w tym zakresie. Pracując od lat w Radzie Miejskiej 

prowadził już wcześniej komisje budżetowe. Radny Tomasz Grochowski zgodził się  

na kandydowanie, a wobec braku innych propozycji radni przeszli do głosowania.   

Głosowanie: 8 osób (8 obecnych).   

 

Ad.16. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad.17. Korespondencja. 

Radni omówili dwa pisma: dyrekcji  II LO w Kaliszu z prośbą o zabezpieczenie środków 

finansowych na remont dachu budynku szkolnego oraz dyrekcji Zespołu Szkół Techniczno-

Elektronicznych w Kalisz, dotyczące wykonania projektu i kosztorysu boiska piłkarskiego pod 

halą pneumatyczną. 

 

Ad.18. Zamknięcie posiedzenia.   

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła obrady.  

 

        

      Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

  Rady Miejskiej Kalisza  

    /.../  

    Kamila Majewska 

 



 

 

 

 


