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Protokół Nr 0012.3.11.2019
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.1.8.2019
 Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 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 2018. (B+R)
4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady

Miasta Kalisza. (R) 
5. Wybór składu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. (R)
6. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018” (B)  

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (B)
8. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  i  warunków  częściowego  lub

całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych
przez Miasto Kalisz. (B) 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu. (B)

10.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (B)

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z
dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. (B)

12.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  stawek  opłat  oraz  zasad
korzystania  z  Dworca  Autobusowego  przez  przewoźników  publicznego  transportu
zbiorowego. (B)

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (B) 



14. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  polityki  czynszowej  obowiązującej  w
mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza. (B)

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  restrukturyzacji  zadłużenia
użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019-2023”. (B)

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –  samorządowego  zakładu
budżetowego na 2019 rok. (B) 

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25
kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników
wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (B)   

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  szkół  ponadpodstawowych
i specjalnych prowadzonych przez Miasto Kalisz od dnia 1 września 2019 roku. (B) 

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych
prowadzonych  przez  Miasto  Kalisz  oraz  określenia  granic  obwodów  publicznych  szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. (B)  

20. Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  wprowadzenie  należności  pieniężnych
Miasta  Kalisza  do  Rejestru  Należności  Publicznoprawnych  oraz  określenia  rodzaju
należności  pieniężnych,  których  dane  są  przekazywane  do  Rejestru  Należności
Publicznoprawnych. (B)

21. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  przez właściciela  nieruchomości  oraz
określenia  warunków  i  trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji
elektronicznej. (B)

22. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. (B)

23. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w
tym o  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć,  o  których  mowa w art.  226  ust.  3  ustawy o
finansach  publicznych  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego
samorządowych instytucji kultury. (B)

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (B)
25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2019-2038. (B)
26.   Korespondencja:

a) Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
Nr SO-0955/61/3/Ka/2019 z dnia 19.06.2019r (B+R),

b) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza Nr WSSM.8030.2.5.2019, z dnia 6 czerwca 2019
roku ws. zakupu karetki (B),

c) Pismo Mieszkańca ws. rewitalizacji w rejonie ulic Podgórze i Jabłkowskiego (B),
d) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza Nr WI.443.9.32.2016 ws. budowy mostu na rzece

Swędrni (B),
e) Wystąpienie  pokontrolne  WK-0911/55/2018  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 3.06.2019 r. (R),
f) Pismo WSSM.521.1.2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14.06.2019 ws wyborów

członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
27. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
28. Zamknięcie posiedzenia.

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



Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Sławomir
Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Rewizyjna: 3 osoby za (3 obecne).
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.3.Raport o stanie gminy za rok 2018. (B+R)
Radny  Radosław  Kołaciński  zapytał  naczelnika  Kancelarii  Prezydenta  Miasta,  czy  jest
zadowolony ze sporządzonego raportu. Pan Marcin Cieloszyk odpowiedział, że nigdy nie
jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. 
Raport został przyjęty do wiadomości. 

Ad.4.Informacja  o  stopniu  zaawansowania  prac  zespołów  kontrolnych  Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. (R) 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, pan Radosław Kołaciński poinformował,
że kontrole są prowadzone zgodnie z przyjętym planem pracy, ale dwie kontrole wymagają
przedłużenia terminu ich przeprowadzenia. 
W związku z powyższym poddano po głosowanie dwa wnioski:
Wniosek w sprawie przedłużenia terminu zakończenia zadania pn. "Kontrola problemowa
Wydziału  Rozbudowy  Miasta  w  zakresie  Budżetu  Obywatelskiego  oraz  Kancelarii
Prezydenta Miasta w zakresie promocji miasta" do końca III kwartału 2019 r.
Głosowanie: 
Komisja Rewizyjna: 4 osoby za (4 obecne). Wniosek został przyjęty.
Wniosek  w  sprawie  przedłużenia  terminu  zakończenia  zadania  pn.  "Kontrola  procesu
windykacji  w  Miejskim  Zarządzie  Budynków  Mieszkalnych  w  Kaliszu"  do  końca
III kwartału 2019 r.
Głosowanie: 
Komisja Rewizyjna: 4 osoby za (4 obecne). Wniosek został przyjęty.
Następnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok.
Głosowanie: 
Komisja  Rewizyjna:  4  osoby  za  (4  obecne).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.5.Wybór składu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. (R)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, pan Radosław Kołaciński wyjaśnił, że
należy  powołać  zespół  do  "Kontroli  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady
z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kalisza w roku 2018".
Do  zespołu  zgłosili  się  radni  Sławomir  Lasiecki  -  koordynator,  Mirosław  Gabrysiak,
członek zespołu, Radosław Kołaciński - członek zespołu.
Głosowanie:
Komisja Rewizyjna: 4 osoby za (4 obecne). Skład zespołu został przyjęty. 



Ad.6.Sprawozdanie  z  realizacji  w  2018  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (B)  
Pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił powyższe sprawozdanie. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Ad.7.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku
energetycznego. (B)
Pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił powyższą uchwałę. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego
lub  całkowitego  zwolnienia  od  ponoszenia  opłat  za  pobyt  dziecka  w  żłobkach
prowadzonych przez Miasto Kalisz. (B) 
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższą uchwałę. 
Radny Radosław Kołaciński zapytał, jak duży procentowo jest wzrost opłaty. Pan Sibiński
odpowiedział, że około 16-18%. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i  Finansów: 6 osób za,  3 osoby się wstrzymały (9 obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. (B)
Pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił powyższą uchwałę.
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za, 1 - brak głosu (9 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10.Projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz
szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat,  jak
również trybu ich pobierania. (B)
Pani Eugenia Jahura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła powyższy
projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy jest to nowa uchwała. Pani Jahura odpowiedziała, że
podobna uchwała została uchwalona w 2004 roku, ale nie zawierała wszystkich tych usług,
które zawiera przedstawiany tutaj  projekt.  Radny dopytywał,  jak wygląda odpłatność za
usługi.  Dyrektor  wyjaśniła,  że  jeśli  mamy  osobę  samotnie  gospodarującą  kryterium
dochodowe wynosi 701 zł. Pani Jahura powiedziała, że w tej chwili za usługi płaci się 20



i 28 zł i kiedy dochód jest do 1050 zł osoba ubiegająca się o opiekę płaci 1 zł. Natomiast
dochód  3505  zł  uprawnia  do  opłaty  20  zł  za  godzinę  usługi  opiekuńczej.  Jeśli  chodzi
o osobę, która ma rodzinę progi te wyglądają nieco inaczej. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali
użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. (B)
Pani Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz
zasad  korzystania  z  Dworca  Autobusowego  przez  przewoźników  publicznego
transportu zbiorowego. (B)
Pan  Krzysztof  Gałka,  p.o.  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  omówił
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i  Finansów: 6 osób za,  3 osoby się wstrzymały (9 obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Miasto  Kalisz,
udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z
tych obiektów. (B) 
Pan  Krzysztof  Gałka,  p.o.  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  omówił
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w
mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza. (B)
Pani Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i  Finansów: 6 osób za,  3 osoby się wstrzymały (9 obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia
użytkowników  lokali  mieszkalnych,  socjalnych  i  tymczasowych  pomieszczeń
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019-2023”. (B)



Pani Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Radny  Radosław  Kołaciński  zapytał,  jakie  są  roczne  koszty  obsługi  długu,  który  mają
Kaliszanie wobec MZBM. Dyrektor poinformowała, że kwota sięga 500 000 zł. 
Radny  Dariusz  Grodziński  stwierdził,  że  powyższa  uchwała  jest  niespójna
i niewytłumaczalna, ma też wątpliwości co do ustalonych progów. Dyrektor w odpowiedzi
podała  statystyki  dotyczące  tego  ilu  mieszkańców,  jakie  ma  zadłużenie.  Następnie
wywiązała się dyskusja między radnymi i panią Wojterską, co do zasadności uchwalenia
uchwały. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby przeciw (9 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.16.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji
przedmiotowych  dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –
samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok. (B) 
Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  omówiła  powyższą  uchwałę.  Poinformowała,  że
w sumie dotacja wyniesie 6 012 103 zł.
Radny Radosław Kołaciński  zapytał,  jaka kwota  w stawce dotacji  jest  przeznaczona na
wzrost  wynagrodzeń.  Pan  Mirosław  Przybyła,  dyrektor  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji
i  Rekreacji  wyjaśnił,  że  nie  odpowie  teraz  na  pytanie,  ale  może  taką  informację
przygotować. 
Radny  Artur  Kijewski  poruszył  temat  boiska  na  osiedlu  Majków,  które  jest  mocno
obciążone  i  często  wykorzystywane.  Dyrektor  wyjaśnił,  że  obiekty  OSRiR-u  są
wykorzystywane  przez  kilkadziesiąt  drużyn  sportowych,  co  powoduje,  że  są  one
eksploatowane i pewne rzeczy się zużywają. 
Radny Marian Durlej zapytał, jak wygląda sytuacja budynku, w którym siedzibę miała rada
osiedla Majków. Pan Przybyła poinformował, że budynek nie nadaje się do użytku i jest
potrzebny remont, który nie mieści się w budżecie ośrodka. Radny dopytywał, czy remont
będzie wykonany. Pani Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta
poinformowała, że dokumentacja na modernizacje i termomodernizację została wykonana
w  roku  2015  i  zapewne  będzie  musiała  być  uaktualniona.  Dodała,  że  w  tej  chwili
w  budżecie  nie  ma  zabezpieczonych  środków  na  modernizację  i  termomodernizację
budynku.  
Radny  Sławomir  Chrzanowski  wyjaśnił,  że  rada  osiedla  Majków  mocno  interesuje  się
tematem budynku i z pewnością trzeba podjąć jakieś decyzję, ponieważ mieszkańcy tego
oczekują. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.17.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji. (B)   
Pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji omówiła powyższą uchwałę. 
Głosowanie:



Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.18.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  szkół  ponadpodstawowych
i specjalnych prowadzonych przez Miasto Kalisz od dnia 1 września 2019 roku. (B) 
Pani  Izabela  Rutkowska,  kierownik  Referatu  Ekonomiki  Wydziału  Edukacji  omówiła
powyższą  uchwałę.  Kierownik  poinformowała,  że  musi  także  zostać  przegłosowana
autopoprawka ze względu na błąd w uchwale. 
Głosowanie nad autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych). Autopoprawka została przyjęta.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja  Budżetu  i  Finansów:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.19.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia granic  obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. (B)  
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.20.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wprowadzenie  należności
pieniężnych  Miasta  Kalisza  do  Rejestru  Należności  Publicznoprawnych  oraz
określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru
Należności Publicznoprawnych. (B)
Pani Krystyna Frąckowiak, zastępca naczelnika Wydziału Finansowego omówiła powyższy
projekt uchwały. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.21.Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
oraz  określenia  warunków  i  trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków
komunikacji elektronicznej. (B)
Pani Krystyna Frąckowiak, zastępca naczelnika Wydziału Finansowego omówiła powyższy
projekt uchwały. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.22.Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (B)
Pani Krystyna Frąckowiak, zastępca naczelnika Wydziału Finansowego omówiła powyższy
projekt uchwały. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.



Ad.23.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji
o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze,  informacji  o  kształtowaniu  się
wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym  o  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. (B)
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę. 
Radny  Dariusz  Grodziński  zaproponował  poprawkę  do  uchwały  poprzez  nadanie
następującego  brzmienia  dla  § 2  ust  3  "Część  opisowa  zawiera  ogólną  informację
o  przebiegu wykonania  budżetu  z  wyodrębnieniem środków zewnętrznych pozyskanych
w  I  półroczu  oraz  informację  o  ewentualnych  zagrożeniach  realizacji  planowanych
dochodów i wydatków".
Głosowanie nad wnioskiem: 
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z poprawką:
Komisja  Budżetu  i  Finansów:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  wraz
z poprawką został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.24.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (B)
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę. 
Radny  Sławomir  Chrzanowski  poruszył  temat  Szkoły  Podstawowej  Nr  14  i  jej  barier
architektonicznych.  Zaapelował,  żeby  pamiętać  o  tej  szkole  podczas  planowania  zmian
w budżecie jeszcze w 2019 roku. Dodał, że koszt inwestycji to 140 000 zł i nie jest to duża
kwota. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 3 osoby przeciw (8 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.25.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038. (B)
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 3 osoby przeciw (8 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.26.   Korespondencja:
a) Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w Poznaniu Nr SO-0955/61/3/Ka/2019 z dnia 19.06.2019r (B+R),
Przyjęto do wiadomości. 

b) Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  Nr  WSSM.8030.2.5.2019,  z  dnia
6 czerwca 2019 roku ws. zakupu karetki (B),
Radny  Mirosław  Gabrysiak,  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia
i Polityki Społecznej poinformował, że jutro odbędzie się posiedzenie Komisji
Rodziny, która będzie obradowała w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 

c) Pismo  Mieszkańca  ws.  rewitalizacji  w  rejonie  ulic  Podgórze
i Jabłkowskiego (B),



Pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji poinformowała, że
Miasto  nie  jest  zainteresowane  kupnem  nieruchomości,  którą  w  piśmie
wskazuje mieszkaniec, a Biuro udzieli w tej sprawie stosownej odpowiedzi. 

d) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza Nr WI.443.9.32.2016 ws. budowy mostu
na rzece Swędrni (B),
Radny Artur Kijewski zapytał, czy jest możliwość, aby mieszkańcy osiedla
Rajsków mogli dojeżdżać do  posesji od strony Winiar, kiedy remontowany
byłby most.  Pan Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji poinformował, że jest taka możliwość. 

e) Wystąpienie  pokontrolne  WK-0911/55/2018  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3.06.2019 r. (R),
Przyjęto do wiadomości. 

f) Pismo WSSM.521.1.2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14.06.2019 ws
wyborów członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  pan  Radosław  Kołaciński
zaproponował, aby przegłosować wniosek w sprawie przekazania odpowiedzi
Prezydenta Miasta Kalisza panu Mateuszowi Antolczykowi oraz Wojewodzie
Wielkopolskiemu jako wyjaśniającej sprawę poruszoną w piśmie.
Głosowanie:
Komisja Rewizyjna: 4 osoby za (4 obecne). Wniosek został przyjęty.

Ad.27.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.28.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zamknął
posiedzenie, dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

  /.../
  Sławomir Lasiecki

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Kalisza 

  /.../ 
Radosław Kołaciński 


