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PROTOKÓŁ nr 0012.5.47.2017
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miejskiej Kalisza

PROTOKÓŁ nr 0012.2.46.2017
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza

Rady Miejskiej Kalisza

ze wspólnego posiedzenia w dniu 24.10.2017r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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 zapewnienia w budżetach Kalisza

środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

4. Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji  obligacji  oraz ich zbywania,
nabywania i wykupu. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2017-2030.
7. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wniesienia na rzecz Spółki Oświetlenie

Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu wkładu niepieniężnego w postaci urządzeń
infrastruktury oświetlenia  ulicznego  i  drogowego wybudowanego  w ramach zadań
inwestycyjnych Miasta Kalisza.

8. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wniesienia na rzecz Spółki Oświetlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto
Kalisz w zamian udziałów.

9. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
10. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
11.  Informacja Wydziału Strategii i  Rozwoju na temat współpracy z przedsiębiorcami

oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych - punkty z planu pracy Komisji.
12. Korespondencja

-  pismo  przewodniczącego  Związku  Komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta
Gmina”  dotyczące  programu  modernizacji  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów
Komunalnych „Orli Staw” z zamiarem stworzenia Regionalnego Centrum Recyklingu
Odpadów Komunalnych.



-  odpowiedź  na  wniosek  Komisji  Nr  0012.5.333.2017  oraz  Nr  0012.2.403.2017  
ws. wyremontowania i wyposażenia trzech szatni w hali Arena.
-  odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  interpelację  radnych  klubu  „Tak  dla
Kalisza” ws. wykonania badań jakości wody i osadów dennych zbiornika „U Grona”. 
-  pismo  Przewodniczącego  Rady  Osiedla  Chmielnik  ws.  ujęcia  w  planie  zadań
inwestycyjnych na 2018 rok budowę ulicy Toruńskiej.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca  komisji  budżetu  pani  Kamila  Majewska  powitała  wszystkich  radnych  
i zaproszonych gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
W związku z wpłynięciem pod obrady komisji dodatkowych pism Prezydenta Miasta Kalisza
w  sprawie  wniesienia  aportu  rzeczowego  oraz  finansowego  na rzecz  Spółki  Oświetlenie
Uliczne  i  Drogowe  Sp.  z  o.o.  w  Kaliszu,  a  także  projektów  uchwał  w  sprawie  opinii  
o  lokalizacji  kasyna  gry,  przewodnicząca  komisji  zwróciła  się  z  prośbą  o  wprowadzenie
dodatkowych punktów do porządku obrad. Zaproponowała też, by zawarte w korespondencji
pismo  przewodniczącego  Związku  Komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta  Gmina”
dotyczące programu modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw” z zamiarem stworzenia Regionalnego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych
rozpatrzyć na początku posiedzenia. Zmiany w porządku obrad radni przyjęli w głosowaniu.

Głosowanie:     
Komisja Budżetu i Finansów - 8 osoby za (8 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).

Ad.12.  Korespondencja.
Przewodnicząca  komisji  budżetu  pani  Kamila  Majewska  odnosząc  się  do  pisma
przewodniczącego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dotyczące
programu modernizacji  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych  „Orli  Staw”  
z  zamiarem  stworzenia  Regionalnego  Centrum  Recyklingu  Odpadów  Komunalnych,
podkreśliła, iż praktycznie wszyscy radni mają w tej kwestii jednolite stanowisko – zbieżne 
z tym jakie wyrażają  mieszkańcy osiedla Zagorzynek, Jak podkreśliła, nie wyobraża sobie
tworzenia w centrum miasta, czy osiedla tego typu obiektu. Ponieważ odbyła się już komisja
środowiska,  na  której  temat  został  szczegółowo  omówiony  i  przedyskutowany,  by  nie
wzbudzać po raz kolejny niepotrzebnych emocji, pani przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem
o  zaniechanie  zamiaru  stworzenia  Regionalnego  Centrum  Recyklingu  Odpadów
Komunalnych  na  osiedlu  Zagorzynek  i  poddanie  go  pod  głosowanie  dwóch  komisji.
Wcześniej jednak głos zabrał radny Radosław Kołaciński, reprezentujący jednocześnie Radę
Osiedla  Zagorzynek,  który  wystąpił  z  propozycją,  by  wzorem komisji  środowiska  nieco
precyzyjniej  sformułować  treść  wniosku,  a  jednocześnie  przegłosować  opinię  wyrażającą
negatywne  stanowisko  komisji  co  do  lokalizacji  Stacji  Przeładunkowej  Odpadów
Komunalnych  w  strefie  przemysłowej  Zagorzynek  i  na  osiedlu  Zagorzynek  w  Kaliszu,
Następnie radny odczytał  zarówno wniosek i  opinię.  Wykorzystując czas na zapisanie ich
treści  w programie esesja,  radna Małgorzata Zarzycka poprosiła obecnego na posiedzeniu
pana  Daniela  Tylaka,  przewodniczącego  Związku  Komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto,
Czysta  Gmina”  o przekazanie podstawowych informacji  na temat  omawianej  inwestycji,  



w tym ewentualnej  obsady pracowniczej,  a  także  argumentów przemawiających za  tym,  
że jej zrealizowanie w graniach Kalisza byłoby dla miasta korzystne.       

Głosowanie nad wnioskiem:   
Komisja Budżetu i Finansów - 8 osoby za (8 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).

Głosowanie nad opinią:   
Komisja Budżetu i Finansów - 8 osoby za (8 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zapewnienia  w  budżetach
Kalisza  środków  finansowych  w  formie  dotacji  dla  Klasztoru  OO.  Franciszkanów  
w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane
częściowo ze  środków  Programu Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  na  lata
2014 – 2020.
Projekt  uchwały omówiła  pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,
Sportu i Turystyki.

Głosowanie na projektem uchwały:       
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji oraz ich zbywania,
nabywania i wykupu. 
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.   

Głosowanie na projektem uchwały:       
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (7 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej -  5 osób za, 4 wstrzymały się  
od głosu (9 obecnych).

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.   

Głosowanie na projektem uchwały:       
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za, 2 przeciw (7 obecnych)
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  -  5 osób  za,  3  przeciw,  
1 wstrzymała się od głosu (9 obecnych).

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.   

Głosowanie na projektem uchwały:       
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za, 2 przeciw (7 obecnych)
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  -  5 osób  za,  3  przeciw,  
1 wstrzymała się od głosu (9 obecnych).



Ad.7.  Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wniesienia  na  rzecz  Spółki
Oświetlenie Uliczne i  Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu wkładu niepieniężnego w postaci
urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i  drogowego wybudowanego w ramach
zadań inwestycyjnych Miasta Kalisza.
Radny  Radosław  Kołaciński  zapytał  jaka  jest  wartość  wnoszonych  aportem  urządzeń  
i  w  związku  z  tym  o  ile  zwiększą  się  udziały  Miasta  w  Spółce  Oświetlenie  Uliczne  
i  Drogowe.  Obecna  na  posiedzeniu  pani  wiceprezydent  Barbara  Gmerek  zadeklarowała,  
że ustali  powyższe  dane i jeszcze przed najbliższą sesją RM przekaże zainteresowanemu.

Głosowanie w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przedmiotowego pisma:    

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).

Ad.8. Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wniesienia  na  rzecz  Spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu wkładu pieniężnego i objęcia przez
Miasto Kalisz w zamian udziałów.
Informacje na ten temat przekazała pani wiceprezydent Barbara Gmerek. 

Głosowanie w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przedmiotowego pisma:    

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
Projekt  uchwały  omówiła  pani  Anna  Matysiak,  po.  naczelnika  Spraw  Obywatelskich.
Poinformowała, iż o lokalizację kasyna gry przy ul. Fabrycznej 1b wystąpiła firma Kasyno sp.
z  o.o..  Pani  naczelnik  dodała  jednocześnie,  że  koncesję  na  taką  działalność  wydaje
Ministerstwo  Finansów,  natomiast  integralną  częścią  wniosku  składanego  przez
zainteresowany podmiot  jest  pozytywna opinia   Rady Gminy,  stąd  przedmiotowy projekt
uchwały. 
   
Głosowanie na projektem uchwały: 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej -  8 osób za, 1 wstrzymała się  
od głosu (9 obecnych).

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
Projekt uchwały dotyczy lokalizacji kasyna gry przy al. Wolności 5 (budynek Hotelu Europa).
O tym, który ze zgłoszonych wniosków zostanie rozpatrzony pozytywnie zdecyduje minister
finansów. Jak poinformowała pani Anna Matysiak, pewnym jest – i reguluje to ustawa –  
że w mieście do 250 tysięcy mieszkańców może funkcjonować tylko jednio kasyno.     

Głosowanie na projektem uchwały: 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej -  8 osób za, 1 wstrzymała się  
od głosu (9 obecnych).

Ad.11.  Informacja  Wydziału  Strategii  i  Rozwoju  na  temat  współpracy  
z przedsiębiorcami oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych - punkty z planu pracy
Komisji.



Temat  zreferowała  pani  Monika  Otrębska  –  Juszczak,   naczelnik  Wydziału  Strategii  
i Rozwoju, udzielając zarazem odpowiedzi na pytania radnych.  

Ad.12. (c.d.). Korespondencja.
Omówione zostało pismo przewodniczącego Rady Osiedla Chmielnik ws.  ujęcia w planie
zadań  inwestycyjnych  na  2018  rok  budowy  ul.  Toruńskiej.  Obecny  na  posiedzeniu  pan
Krzysztof  Gałka,  po.  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  poinformował,  
iż cała dokumentacja techniczna związana z tą inwestycją,  stanowiącą jeden z elementów
przebudowy ul.  Łódzkiej  na  odcinku  do ul  Skarszewskiej,  jest  już  gotowa.  Byłoby więc
dobrze, gdyby zadanie to zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok.
Przewodniczący komisji rozwoju zgłosił wniosek, by zwrócić się do pana prezydenta o ujęcie
w planie zadań inwestycyjnych  budżetu Miasta Kalisza na 2018 rok budowy ulicy Toruńskiej
oraz ulicy Puckiej, stanowiącej jeden ciąg komunikacyjny. 

Głosowanie nad wnioskiem:  
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 9 osób za (9 obecnych).

Ad.13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
Odnosząc się do omawianej w punkcie 7. kwestii aportu  wnoszonego przez Miasto do Spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe i pytania radnego Radosława Kołacińskiego o ile w związku z
tym  zwiększą  się  udziały  Miasta  w  spółce,  pani  wiceprezydent  Barbara  Gmerek
poinformowała,  iż  do tej  pory Miasto  posiadało  9 255 000,00 zł  wkładu finansowego,  co
stanowiło  16,13%  udziałów  w  ogólnym  kapitale  spółki.  Obecnie  Miasto  wnosi  kolejne
1 438 000,00 zł, więc procentowy udział w kapitale spółki wynosił  będzie 18,19 %.

Ad.14. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  komisji  rozwoju   pan  Tomasz
Grochowski zakończył posiedzenie. 

Przewodnicząca 
Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej Kalisza 
/.../

Kamila Majewska
           

Przewodniczący 
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miejskiej Kalisza 
/.../

Tomasz Grochowski
           


