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Protokół Nr 0012.03.50.2021
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub

ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy
ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na

te  zadania  w  2021  roku  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych wraz z autopoprawką.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2021-2043. 
8. Projekt uchwały w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę

w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska”.
10. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów

w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. 

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Wspierania  Rodziny  w  Mieście
Kaliszu na lata 2022-2024.

12. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza
rodziny repatriantów.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji
„Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 rok”. 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
17. Projekt  uchwały w sprawie stwierdzenia  nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia

miejscowego  planu  rewitalizacji  „Jabłkowskiego  –  Podgórze”  w  Kaliszu,  ustaleń



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza
oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. 

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  rewitalizacji  „Jabłkowskiego  –
Podgórze” w Kaliszu.

19. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  nadania  Statutu  Młodzieżowej
Radzie Miasta Kalisza.

20. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta
Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków
i trybu przyznawania stypendiów. 

21. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia  Regulaminu Cmentarza
Komunalnego w Kaliszu. 

22. Korespondencja.
23. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
24. 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.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  9 osób za (9 obecnych). Porządek obrad
został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków
lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy
ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. 
Pani Krystyna Frąckowiak, zastępca naczelnika Wydziału Finansowego omówiła powyższy
projekt  uchwały.  Poinformowała,  że  jest  to  odzwierciedlenie  uchwały,  która  już
obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku. Uchwalenie tej uchwały pozwoli na skorzystanie ze
zwolnienia od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy spełnili wszystkie wymogi
z poprzedniej uchwały. Błędy pisarskie składane we wnioskach o wpis do planu gospodarki
niskoemisyjnej spowodowały, że inwestycje te zostały błędnie wpisane  do planu gospodarki
niskoemisyjnej. W ocenie zarówno wydziału jak i radców prawnych wpis do PGN-u powinien
precyzyjnie  określać  przedmiot  inwestycji,  aby  możliwe  było  jednoznaczne  ustalenie,  że
inwestycja dotyczy budynku lub ich części położonej na terenie miasta do której podłączono
instalacje. Ww. błędy co prawda zostały skorygowane na sesji w dniu 24 czerwca 2021 r., ale
nie  umożliwiło  to  skorzystania  z  ulgi,  ponieważ  błędy  zostały  poprawione  po  okresie
obowiązywania  uchwały.  Ponadto  doprecyzowano pewne zapisy  i  dodano  zapis  mówiący
o  tym,  że  aby  skorzystać  ze  zwolnienia  należy  dokonać  wpisu  do  PGN-u  w okresie  od
1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Pozwoli to na skorzystanie z ulgi tym podmiotom,
które  spełniły  wszystkie  wymagania,  ale  miały  błędy  w  zapisach  w  planie  gospodarki
niskoemisyjnej. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.



Pani Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji krótko omówiła powyższą informację. 
Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, czy został skończony dokument, który miał przybliżyć
dane dotyczące szkół ponadpodstawowych np. jakie są profile itp. Naczelnik odpowiedziała,
że dokument jeszcze nie powstał i będzie ukazywał strategie kształcenia w Kaliszu. Radny
dopowiedział,  że  chodzi  bardziej  o  dane  liczbowe ile  jest  poszczególnych  oddziałów,  na
jakich  profilach.  Pani  Dudek  odpowiedziała,  że  dane,  o  które  pyta  radny  znajdują  się
w omawianej informacji. 
Radna Karolina Sadowska zapytała, czy w przypadku przedszkoli obowiązuje rejonizacja. 
Naczelnik  Wydziału  Edukacji  poinformowała,  że  rejonizacja  obejmuje  tylko  klasy  1-8
a przedszkola i tzw. zerówki nie. 
Radny Radosław Kołaciński zapytał, która szkoła generuje największe dochody własne. 
Pani  Dudek  przypomniała,  że  z  założenia  jednostki  budżetowe  nie  powinni  generować
dochodów.  Następnie  poinformowała,  że  spore  dochody  ma  Centrum  Kształcenia
Zawodowego, jeśli chodzi o bardziej szczegółowe dane sprawdzi i zaraz przekaże informacje.
Wobec braku uwag informacja została przyjęta.  

Ad.5.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych
na  te  zadania  w  2021  roku  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych wraz z autopoprawką.
Pani  Iwona  Niedźwiedź,  dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  omówiła
powyższa  uchwałę  oraz  autopoprawkę.  Poinformowała,  że  konieczność  podjęcia  uchwały
podyktowana jest niewykorzystaniem w pełni środków przez fundacje Miłosierdzie. Kwota
około 10 000 zł zostanie przeniesiona na likwidację barier architektonicznych i komunikacje.
Dodała,  że  sytuacja  finansowa  jest  dynamiczna  i  możliwe,  że  pojawią  się  jeszcze
przesunięcia.  
Głosowanie nad autopoprawką:  9 osób za (9 obecnych). Autopoprawka została pozytywnie
zaopiniowana.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 9 osób za (9 obecnych). Projekt
uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Poinformowała, że
została przygotowana autopoprawka, którą dzisiaj również omówi, a która zostanie poddana
pod  głosowanie  na  Sesji  Rady  Miasta.  Dodała,  że  na  prośbę  radnej  Barbary  Oliwieckiej
informuje,  że  kwota  913  000  zł  zostanie  przekazana  dla  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  na  pokrycie  opłat  za  pobyt  mieszkańców  w  domach  pomocy  społecznej.
Natomiast 178 000 zł zostanie przekazane Kaliskim Liniom Autobusowym na podwyższenie
kapitału zakładowego spółki. Pytanie pojawiło się, kiedy po analizie okazało się, że nie ma
potrzeby  udzielania  poręczeń  dla  Aquaparku,  Kaliskich  Linii  Autobusowych  i  Kaliskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W związku z tym środki te zostaną przesunięte. 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  pan  Sławomir  Lasiecki  poinformował,  że
komisja może wysłuchać autopoprawki, ale będzie głosować tylko nad projektem uchwały.
Pani  Aneta  Ochocka  wyjaśniła,  że  autopoprawka  zostanie  przekazana  radnym  w  dniu
dzisiejszym. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2021-2043. 
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Podczas omawiania
poinformowała,  że tak samo jak w przypadku zmiany uchwały budżetowej  przygotowano
autopoprawkę, która dzisiaj dotrze do radnych. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznawania  corocznych  nagród  za  wyróżniającą
postawę  w  działaniach  ratowniczych  prowadzonych  w  ramach  ochrony
przeciwpożarowej.
Pan Aleksander Quoos naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i  Spraw Obronnych
omówił powyższy projekt uchwały. Poinformował, że uwzględniony został wniosek radnych,
aby  kandydatury  były  przedstawiane  do  zaopiniowania  merytorycznym  komisjom  Rady
Miasta Kalisza. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska”.
Pani  Agnieszka  Wypych  zastępca  naczelnika  Wydziału  Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury omówiła powyższy projekt uchwały. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. 
Pani Ewelina Dudek naczelnik Wydziału Edukacji omówiła powyższy projekt uchwały. Pani
Dudek wyjaśniła, jak wcześniej kształtowała się punktacja przy poszczególnych kryteriach
i jak będzie to teraz wyglądało. Dodała, że jeśli chodzi o kryteria to nie dotyczą one dzieci
z  obwodów,  ponieważ  wtedy  dziecko  przyjmowane  jest  na  zasadzie  zgłoszenia.  Kryteria
dotyczą przyjmowania dzieci spoza rejonu oraz przedszkoli bo tam nie ma rejonizacji. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście
Kaliszu na lata 2022-2024.
Pani  Iwona  Niedźwiedź,  dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  omówiła
powyższy projekt uchwały.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12.Projekt  uchwały  w  sprawie  zaproszenia  do  osiedlenia  się  na  terenie  Miasta
Kalisza rodziny repatriantów.



Pan Janusz  Sibiński  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
omówił  powyższy  projekt  uchwały.  Poinformował,  że  podjęcie  uchwały  umożliwia
rozpoczęcie procedury oraz pozyskanie środków od Wojewody na przygotowanie lokalu dla
rodziny. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
Pan Janusz  Sibiński  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
omówił powyższy projekt uchwały.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.14.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  i  przyjęcia  do
realizacji „Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”.
Pan Paweł  Bąkowski  naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska
omówił powyższy projekt uchwały. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego na 2022 rok”. 
Pan Janusz  Sibiński  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
omówił powyższy projekt uchwały.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.16.Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany Gminnego  Programu Rewitalizacji  Miasta
Kalisza.
Pani  Izabela  Grześkiewicz  kierownik  Biura  Rewitalizacji  zaproponowała,  że  w  pierwszej
kolejności odpowie na pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Rozwoju, Mienia Miasta
i  Integracji  Europejskiej,  natomiast  później  poprosi  o  inne  pytania.  Nie  będzie  już
szczegółowo  omawiać  projektów  uchwał,  ponieważ  na  pozostałych  komisjach  wszyscy
wysłuchali  wyjaśnień  pani  kierownik.  Pani  Grześkiewicz  poinformowała,  że  pojawiło  się
kilka pytań o koszty utrzymania Domu Sąsiedzkiego.  Było to  w 2019 roku 32 512,98 zł
(w tym dotacja 30 000 zł), ale w 2019 roku Dom Sąsiedzki działał tylko 2 miesiące ponieważ
został otwarty 1 listopada. Dotacja pokryła koszty zatrudnienia, koszty bieżące, wydatki na
doposażenie lokalu a także koszty działalności statutowej. Natomiast w 2020 roku było to
156 229,24 zł, w tym dotacja 144 000 zł. Kolejne pytania dotyczyły zabytkowego muru przy
ul. Kadeckiej. Posesja, na której znajduje się mur jest to teren z większościowym udziałem
miasta.  Sprawdzono,  że  jest  to  ogrodzenie  ażurowe  tak  jak  rozmawiano  na  komisji.
Planowane są zadania rewitalizacyjne dotyczące murów miejskich,  również odwzorowanie
ich w nawierzchni i takie zaznaczenie murów miejskich będzie przechodziło niedaleko muru
przy ul. Kadeckiej. Po rozmowie z panią Marzeną Wojterska dyrektorem Miejskiego Zarządu



Budynków Mieszkalnych otwarcie podwórka,  gdzie znajduje się mur okazało się na razie
niemożliwe.  Mur  znajduje  się  w sumie  na trzech posesjach,  z  których dwie  są  prywatne
i  właściciele  nie  zgadzają  się  na  takie  działanie.  Inne  pytanie  dotyczyło  ul.  Biskupiej
i  również  otwarcia  przejścia  przez  posesje  przy  ul.  Główny Rynek  8.  W tym przypadku
wspólnota mieszkaniowa podjęła decyzję o zamknięciu  przejścia między Głównym Rynkiem
a ul. Chodyńskiego. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.17.Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  nienaruszenia  zgłoszonego  do
uchwalenia  miejscowego  planu  rewitalizacji  „Jabłkowskiego  –  Podgórze”  w  Kaliszu,
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kalisza oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. 
Pani Izabela Grześkiewicz kierownik Biura Rewitalizacji omówiła krótko powyższy projekt
uchwały. Przyznała, że jest to uchwała techniczna. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.18.Projekt  uchwały  w sprawie  miejscowego planu rewitalizacji  „Jabłkowskiego  –
Podgórze” w Kaliszu.
Pani Izabela Grześkiewicz kierownik Biura Rewitalizacji omówiła krótko powyższy projekt
uchwały.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.19.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej
Radzie Miasta Kalisza.
Pani  Ewelina  Dudek  naczelnik  Wydziału  Edukacji  omówiła  powyższy  projekt  uchwały.
Podczas,  kiedy pani  Dudek omawiała  zasady zwrotu  kosztów podróży służbowych radny
Radosław Kołaciński zapytał, czy za podróż własnym autem autostradą jest możliwy zwrot
kosztów.  Pani  Ewelina  Dudek  odpowiedziała,  że  jeżeli  jest  to  najkrótsza  trasa  to  jest  to
możliwe.  Radny  powiedział,  że  nie  powinno  tak  być,  ponieważ  są  to  środki  publiczne.
Naczelnik  wyjaśniła,  że  rozumie  intencję  radnego  dotyczącą  gospodarnego  wydawania
środków  i  wyjaśniła,  że  są  sytuacje,  kiedy  nie  ma  innej  trasy  a  są  takie,  gdzie  trasa
alternatywna jest i można nie jeździć płatnymi drogami. Dodała, że wprost w uchwale nie
można zakazać podróżowania płatnymi drogami. Przyznała jednak, że jest to słuszna uwaga
i przy udzielaniu zgody na podróże służbowe można to wziąć pod uwagę. 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  pan  Sławomir  Lasiecki  zapytał,  czy  sama
Młodzieżowa Rada Miasta jest obligatoryjna. 
Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że nie jest. Dopowiedziała, że Wydział Edukacji
wydał  w 2021 roku w ramach działania  Młodzieżowej Rady Miasta  około 500-700 zł  na
komentowanie  komentatora  podczas  imprezy-  konkursu  na  eligę  sportową,  którą
Młodzieżowa Rada zainicjowała. 
Radny Lasiecki zapytał, skąd zostały wzięte te środki. 
Pani Dudek wyjaśniła, że w budżecie miasta w ramach Wydziału Edukacji są zabezpieczone
środki na działalność Młodzieżowej Rady Miasta. 



Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 
Radny  Radosław Kołaciński  zapytał,  czy  Młodzieżowa Rada  Miasta  odbywa posiedzenia
cyklicznie.  Naczelnik  poinformowała,  że  rada  zbiera  się  co  miesiąc  czasami  posiedzenie
odbywają się częściowo zdalnie ze względu na to, że niektórzy członkowie studiują w innych
miastach. A osoby, które obradują stacjonarnie odbywają posiedzenia albo w szkołach albo
w Centrum Organizacji Pozarządowych. 
Radny zaproponował, aby ktoś z Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczył w komisjach oraz
w  sesji.  Otrzymał  odpowiedź,  że  podczas  wczorajszego  posiedzenia  Komisji  Edukacji,
Kultury i Sportu był obecnych przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przyznał, że nie jest zwolennikiem takiej formy
aktywizacji młodzieży. Wywiązała się w tym temacie krótka dyskusja. 

Ad.20.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  Stypendium
Miasta  Kalisza  im.  Świętego  Jana  Pawła  II,  funduszu  stypendialnego  oraz  zasad,
warunków i trybu przyznawania stypendiów. 
Pani Ewelina Dudek naczelnik Wydziału Edukacji omówiła powyższy projekt uchwały.
Radny Radosław Kołaciński zapytał, ile wynosi kryterium dochodowe.
Pani  Ewelina Dudek poinformowała,  że kryterium dochodowe to nie  więcej  niż  2 000 zł
miesięcznie na członka rodziny, netto.
Radna  Karolina  Sadowska  zapytała,  ile  dzieci  podczas  ostatniego  wręczania  stypendiów
otrzymało je. 
Naczelnik  podała,  że  za  II  półrocze  roku  szkolnego  2020/2021  497  dzieci  otrzymało
stypendium. Radni stwierdzili, że to spora liczba dzieci. Pani Dudek przekazała, że zostało
zwiększone kryterium dochodowe,  ale  zwiększono również  średnią  ocen,  za  którą  można
otrzymać stypendium. Następnie podała dane dotyczące tego ile  dzieci  w poszczególnych
latach  otrzymało  stypendia.  We  wrześniu  2019  r.  312  dzieci  otrzymało  stypendium.
W marcu 2020 r. - 219 dzieci, we wrześniu 2020 r. - 420 dzieci. Przyznała, że tendencja jest
wzrostowa.  Wśród  radnych  wywiązała  się  dyskusja  na  temat  kryteriów  przyznawania
stypendiów. Pani Dudek przekazała,  że wydział ma zaplanowane corocznie 600 000 zł  na
stypendia.  W  latach  poprzednich  nie  wykorzystywano  całej  kwoty.  Dodała,  że  najlepiej
poczekać z decyzjami aż wróci nauka stacjonarna i sytuacja się uspokoi, ponieważ uważa, że
powrót do szkół zweryfikuje nieco oceny zdobywane podczas nauki zdalnej. 
Radny Marian Durlej powiedział, że zdarza się tak, że dane dziecko nie ma wysokiej średniej,
ale  jest  wybitne  w  jakiejś  dziedzinie  i  co  wtedy.  Pani  Dudek  wyjaśniła,  że  jest  zapis
w  uchwale  mówiący,  że  takie  dziecko  może  otrzymać  stypendium,  jednak  kryterium
dochodowe nadal obowiązuje. Zwrócono także uwagę, że bardzo ciężko wytłumaczyć bardzo
dobremu uczniowi szkoły podstawowej, że nie dostanie stypendium, ponieważ jego rodzice
na dużo zarabiają. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.21.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu
Cmentarza Komunalnego w Kaliszu. 
Pani  Daria  Kozanowska  kierownik  Biura  Cmentarza  Komunalnego  omówiła  powyższy
projekt uchwały. 



Radny Mirosław Gabrysiak zapytał, jak wyglądają opłaty rezerwacyjne. 
Kierownik wyjaśniła, że cena za 10 lat za grób dwuosobowy z podatkiem vat wynosi 702 zł,
grób trzyosobowy – 1080zł, czyli jest to około 70-100 zł rocznie. Radny zapytał jeszcze jak
wygląda taka typowa opłata.  Pani  Kozanowska odpowiedziała,  że przykładowo dla  grobu
dwuosobowego 1188 zł na 20 lat. Niewykorzystana opłata rezerwacyjna przechodzi na poczet
opłaty  za  pochówek.  Dodała,  że  opłaty,  jakie  przyjmuje  Biuro  Cmentarza  Komunalnego
wzrosły o 30% w porównaniu do lat poprzednich. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów nawiązał do wypowiedzi pani kierownik, że
brakuje  miejsca  na  rezerwacje  i  zapytał,  czy  miasto  podejmuje  jakieś  działania  w  celu
rozszerzenia terenu pod cmentarz. 
Pani  Kozanowska  poinformowała,  że  uchwała  o  zagospodarowaniu  kolejnego  terenu  pod
cmentarz jest uchwalona, rok temu miasto zakończyło wykupy i wywłaszczenia. Teren miasta
znajduje się aż do starej stacji paliw, ale na razie na cmentarz będą zagospodarowywane tylko
pierwsze  działki,  te  znajdujące  się  najbliżej  cmentarza.  Następnie  wywiązała  się  krótka
dyskusja dotycząca terenu od cmentarza w stronę centrum miasta. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.22.Korespondencja.
Brak. 

Ad.23.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Pani Ewelina Dudek naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że sprawdziła i chciałaby
odpowiedzieć  radnemu  Radosławowi  Kołacińskiego,  która  jednostka  oświatowa  ma
największe  dochody  własne.  Przekazała,  że  największe  dochody  za  I  półrocze  mają
przedszkola m.in.  Przedszkole  nr  27 – 123 000 zł  oraz Przedszkole  nr  30 – 113 000 zł.
Ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego – 68 000 zł,  II Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Kościuszki w Kaliszu – 45 800 zł, Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich –
62 300 zł.  Jeśli  chodzi  o  szkoły podstawowe to Szkoła  Podstawowa Nr 13 – 47 000 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10 – 56 000 zł,  Szkoła Podstawowa Nr 18 – 40 000 zł. 

Ad.24.Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady
Miasta Kalisza pan Sławomir Lasiecki zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział
oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miasta Kalisza

/.../
Sławomir Lasiecki




