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  P R O T O K Ó Ł  nr  0012.2.29.2016 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza  

z posiedzenia w dniu 25.10.2016 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 wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających na 2017 rok.  

5.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji  

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.   

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz 

porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej”.    

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017. 

10. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na 

te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.        

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – profilaktyki 

stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich – zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza 

na lata 2016-2018”. 

12. Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach 

usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń. 

13. Projekt uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania dla zespołu 

zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec” wraz z autopoprawką.   

14. Projekt uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania - Tereny 

Przydworcowe III - część A”. 



15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania 

inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku  

od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej”. 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2016-2030.  

18. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

+ Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz. 

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.  

Pani Kamila Majewska, przewodnicząca komisja otworzyła posiedzenie witając radnych  

i zaproszonych gości.  

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodnicząca komisji zaproponowała wprowadzenie kilku zmian do przedłożonego 

porządku obrad: punkt 9 i 11 przesunięte zostają jako 4 i 5, w punkcie 6. znajdzie się projekt 

uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz, następnie w miejsce punktów 7 i 8 wprowadzone 

zostają 5 i 10, punkt 4 staje się 9., a punkt 6 przeniesiony zostaje do 10. Punkty 7 i 8 stają się 

11 i 12, reszta punktów zyskuje nową numerację.  

Tak zaproponowany porządek obrad radni przyjęli w głosowaniu: 4 osoby za (4 obecne).   

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

Jak wyjaśnił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych  

i Mieszkaniowych przedłożony projekt uchwały związany jest z tą podejmowaną w lutym tego 

roku, a dotyczącą budowy bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,  

do której wniesienie swojego finansowego udziału zadeklarowało także Miasto Kalisz. 

Inwestycja miała być realizowana w latach 2016-2017, z Poznania nadeszła jednak informacja, 

że w tym roku nic w tej w kwestii nie będzie robione i by w związku z tym całą kwotę nieco 

ponad 108 tys. złotych, która wcześniej miała być rozłożona  na dwa lata, zaangażować w 

całości w roku 2017.  By dokonać takich zmian konieczne jest przyjęcie przedłożonego projektu 

uchwały.  

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 4 osoby za  

(4 obecne).  

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017. 

Pan Janusz Sibiński wyjaśnił, że uchwalenie takiego rocznego programu jest obowiązkiem 

ustawowym. Określa on priorytetowe zadania publiczne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz  formy i sposobu ich realizacji. Zawiera zarówno formułę finansową, jak 

i poza finansową. Uchwalenie tego programu i zapisanych w nim zadań umożliwia 

uruchomienie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, a w budżecie Miasta 

co roku przeznaczana jest na ten cel kwota ok. 10 mln. złotych, w roku przyszłym na zlecenie 

zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe przeznaczona będzie kwota  



11 mln. złotych. Omawiany program konsultowany był z organizacjami pozarządowymi,  

a także  uzyskał pozytywną opinię Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 4 osoby za  

(4 obecne).  

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – profilaktyki 

stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich – zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na 

lata 2016-2018”. 

Pan Janusz Sibiński poinformował, że  pod koniec września wydział otrzymał pozytywną 

opinię prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie na temat 

złożonego projektu, co stanowi niejako podstawowy warunek uruchomienie realizacji 

programu profilaktyki zdrowotnej. Program, jak sama nazwa wskazuje, adresowany jest  

do dzieci pięcioletnich i składa się z trzech etapów. Obejmuje z jednej strony edukację 

nauczycieli przedszkolnych, z drugiej edukację opiekunów, głównie rodziców i wreszcie 

interwencję stomatologiczną, czyli badanie uzębienia pod kątem występowania próchnicy. 

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie konkursu ofert na realizację tego programu  

i rozłożyć go na lata 2016-2017, z kontynuacją w roku 2018. Środki na ten cel są zabezpieczone 

w budżecie miasta. Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, co stanowiło podstawę, by w tym 

programie tak szczegółowo określić wiek dzieci tzn. 5 lat, a nie na przykład 4 czy 6? Jak 

wyjaśnił pan Janusz Sibiński zawsze trzeba przyjąć jakąś populację. Określony w tym 

konkretnym programie wiek – 5 lat, jest takim kiedy można już w sposób precyzyjny 

zdefiniować próchnicę i skutecznie podjąć stosowną interwencję, a zarazem są to dzieci, z 

którymi jest już możliwe nawiązanie odpowiedniego kontaktu. W Kaliszu jest to  grupa ok. 

1000 dzieci uczęszczających do przedszkoli.                                           

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 4 osoby za  

(4 obecne).  

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz. 

Jak wyjaśniła pani Anna Goździńska użyte w projekcie uchwały pojęcie aglomeracja, należy 

rozpatrywać w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Wodne, a więc jest aglomeracja rozumiana 

jako teren, gdzie gęstość zaludnienia, a także działalność gospodarcza  

są skoncentrowane na tyle, że ścieki powinny być zebrane i przekazane do oczyszczalni. 

Pierwszy raz aglomeracja Kalisz, w myśl ustawy Prawo Wodne,  została wyznaczona w 2006 

roku jeszcze przez wojewodę wielkopolskiego. Wtedy w jej skład, oprócz miasta Kalisza, 

wchodziła też część gmin Blizanów, Żelazków, Opatówek, Godziesze Wielkie, Nowe 

Skalmierzyce oraz Gołuchów. Dokonywana drogą omawianej uchwały zmiana, odbywa się 

przede wszystkim na wniosek gmin Blizanów i Żelazków, ponieważ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców 

powyżej 100 tys., a taką jest właśnie Miasto Kalisz  oczyszczalnia musi zawierać tzw.  

podwyższony poziom usuwania biogenów, czyli fosforu azotu. Tymczasem zarówno gmina 

Żelazków jak i Blizanów mają tylko konwencjonalne oczyszczalnie biologiczne. Wprowadzana 

uchwałą zmiana jest, jak zaznaczyła Anna Goździńska, korzystna również dla Kalisza, 

ponieważ automatycznie wzrośnie nam tzw. wskaźnik objęcia zbiorczym systemem 

kanalizacyjnym mieszkańców. Druga zmiana dotyczy wyłączenia z aglomeracji Kalisz 

miejscowości i terenów z innych gmin, gdzie nie jest zachowany tzw. wskaźnik koncentracji 

sieci, czyli ilość mieszkańców przypadająca na 1 km sieci. Przyjmuje się, że nie może on być 

niższy niż 120 w przypadku terenów nie objętych formami ochrony przyrody, a w przypadku 

objętych  ochroną – 90. Ta zmiana jest również korzystna dla Kalisza, ponieważ i w tym 

przypadku wzrośnie nam wskaźnik objęcia mieszkańców zbiorczym systemem 



kanalizacyjnym. Wprawdzie kompetencje do wyznaczenia aglomeracji posiada Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego, ale  projekt uchwały musi być zaopiniowany przez rady gmin, 

które wchodzą w jej skład.  

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 4 osoby za  

(4 obecne).  

 

Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji  

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków.   

Uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały przedstawiła pani Anna Woźniak  

z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM. Jak wyjaśniła, 21 czerwca tego roku Rada 

Miejska Kalisza przyznała właścicielom kamienicy przy ul. Pułaskiego 16 kwotę  

20 tysięcy dotacji na zadanie pod nazwą „Remont elewacji frontowej zabytkowego budynku 

mieszkalnego położonego w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 16 wraz z zabezpieczającymi pracami 

konserwatorsko-rekonstrukcyjnymi dekoracji sztukatorskiej”. 4 października  

do urzędu wpłynęło pismo właścicieli kamienicy, że nie mogą w roku bieżącym wykonać 

remontu tej elewacji, ponieważ nie mogą znaleźć wykonawcy, który posiadałby wymagane 

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwalifikacje oraz dysponował odpowiednimi 

mocami przerobowymi dlatego też rezygnują z przyznanej dotacji.   

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 4 osoby za  

(4 obecne).  

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych 

na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.            

Projekt uchwały omówiła pani Violetta Owczarek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

która wyjaśniła iż uchwała była już wcześniej wywoływana, a teraz wprowadzane są jedynie 

pewne zmiany. Wynika to stąd, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na środki rehabilitacyjne,  

pomocnicze i ortopedyczne. Ponieważ pozostały placówce środki pochodzące z zakładania 

działalności gospodarczej, gdyż jedna osoba zrezygnowała z tego typy wsparcia, jak również 

środki na turnusy rehabilitacyjne, na które w okresie jesiennym jest nieco mniej chętnych, 

MOPS proponuje przesunięcie kwoty  31.076,00 zł na zakup środków ortopedycznych  

i rehabilitacyjnych.                                               

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 4 osoby za  

(4 obecne).  

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 rok.  

Radni uznali, że nie ma konieczności omawiania projektu uchwały, której treść  

i uzasadnienie są im doskonale znane.    

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 4 osoby za  

(4 obecne).  

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz 

porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej”. 

Jak wyjaśniła pani Monika Otrębska-Juszczak, kierownik Biura Obsługi Inwestora i Partnera 

Społecznego, omawiana uchwała dotyczy podpisania porozumienia w sprawie przygotowania, 

a później realizacji projektu  „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej 



Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Jest to projekt pozakonkursowy w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, w którym uczestniczyć będą samorządy Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej. Będzie częściowo bazował na tym, co już w mieście funkcjonuje, czyli np. na 

MSIP-ie (Miejski System Informacji Przestrzennej), który zostanie rozbudowany o kolejne 

funkcjonalności. Oprócz tego zostanie zaktualizowana mapa akustyczna miasta i auto foto 

mapa. Każdy samorząd wnosi do projektu swoje udziały, które ustalane są w oparciu o ilość 

mieszkańców danej gminy. Podpisanie stosownego porozumienia jest warunkiem złożenia 

jeszcze w tym roku wniosku o dofinansowanie tego projektu.                 

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 5 osób za  

(5 obecnych).  

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza. 

Dwa kolejne projekty uchwał związane są z wnioskami, jakie złożyli do Prezydenta  

Miasta konkretni właściciele lokali mieszkalnych nabytych z zasobów komunalnych. Obydwa 

przypadki omówił pan Michał Pilas, po. naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem.         

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 5 osób za  

(5 obecnych).  

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza. 

 

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 5 osób za  

(5 obecnych).  

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach  

i warunkach usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń. 

Jak wyjaśniła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury, w związku z tym, że do struktur wydziału powraca plastyk miejski 

opracowana została uchwała stanowiąca niejako przygotowanie do właściwego projektu  

o zasadach sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, którego opracowaniem zajmie się 

właśnie wyłoniony w drodze konkursu plastyk miejski.   

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 6 osób za  

(6 obecnych).  

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania dla zespołu 

zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec” wraz z autopoprawką.   

 

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 6 osób za  

(6 obecnych).  

 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania - Tereny 

Przydworcowe III - część A”. 

 

Jak wyjaśniła pani Agnieszka Wypych, projekt uchwały dotyczy planu miejscowego, który był 

już wcześniej uchwalany, a jej wywołanie uwarunkowane jest zmianami jakie należy 

wprowadzić w związku z zaplanowaną na tym terenie budową centrum przesiadkowego. Radny 

Radosław Kołaciński zapytał, czy to prawda, że takie centrum nie powstanie, bo nie ma na nie 

pieniędzy? Pani Monika Otrębska wyjaśniła, że to o czym mówi pan radny dotyczy  projektu 



złożonego przez Miasto pod koniec kwietnia tego roku, a dotyczącego węzła przesiadkowego 

przy ul. Majkowskiej. Natomiast centrum, które ma powstać na terenach przydworcowych, 

realizowane będzie w ramach ZIT-ów.                        

Wobec braku pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały: 6 osób za  

(6 obecnych).  

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania 

inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku  

od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej”. 

Pani Skarbnik Irena Sawicka przypomniała, że dwie obradujące wcześniej komisje, środowiska 

i rozwoju, zawnioskowały o wykreślenie z przedłożonego projektu uchwały paragrafu drugiego 

mówiącego o zabezpieczeniu w budżecie miasta środków na realizację inwestycji, którego to 

zapisu nie stosuje się w uchwałach o charakterze intencyjnym.  

W związku z powyższym radni w pierwszej kolejności przegłosowali wykreślenie z projektu  

paragrafu drugiego: 6 osób za (6 obecnych).  

Następnie poddano głosowaniu cały projekt uchwały wraz z wprowadzoną zmianą: 6 osób za 

(6 obecnych).  

 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 

Najważniejsze zmiany omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. Radny Radosław Kołaciński 

zapytał dlaczego zdejmowana jest kwota 1.300.000,00 zł, przeznaczona na rewitalizację 

Głównego Rynku. Pani Skarbik wyjaśniła, że pieniądze te nie zostaną wykorzystane, ponieważ 

najpierw muszą zostać wykonane badania archeologiczne na tym terenie. Na ten cel 

zabezpieczona została kwota ok. 450 tys. zł., a ponieważ potrzebne są pieniądze na 

wynagrodzenia w sektorze oświaty, pozostała część środków zostaje przesunięta na pokrycie 

wynikających z tego tytułu kosztów.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (6 obecnych).   

 

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2016-2030.  

Proponowane zmiany omówiła w skrócie pani Skarbnik Irena Sawicka.    

    

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (6 obecnych).  

 

Ad.20. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radni zapoznali się z pismem mieszkańców osiedla Tyniec dotyczącym planów miasta 

związanych z zabudową tych terenów oraz udzieloną zainteresowanym odpowiedzią 

Prezydenta Miasta w tej sprawie. 

 

Ad.21.      

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła obrady.     

 

  
      

 

        Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

  Rady Miejskiej Kalisza  

    /.../  

   Kamila Majewska 
 


