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Protokół Nr 0012.3.7.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 26 marca 2019 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 zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego

w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata
2014-2020,  Oś  priorytetowa  6  Rynek  Pracy,  Działanie  6.1  Aktywizacja
zawodowa  osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –  projekty
pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby zatrudnienia.

4. Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Kaliszu za rok 2018.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2019  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.

7. Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  nr  LIII/719/2018  Rady  Miasta
Kalisza  z  dnia  24  maja  2018  roku  w  sprawie  ustanowienia  na  obszarze
rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Kalisza
na 2019 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

10.Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza.

11.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta
Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i  ochrony  kultury  oraz  określania  szczegółowych  warunków  i  trybu  ich
przyznawania.

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  oraz  ich  zbywania,  nabywania
i wykupu.

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
14.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
15.Korespondencja:



 pismo Mieszkańców Osiedla Majków w sprawie połączenia ulic Stawiszyńskiej
i Łódzkiej.

16.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17.Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów Rady
Miasta Kalisza, Sławomir Lasiecki.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 Porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony. 
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu
opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy,  Działanie 6.1 Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe
realizowane przez Publiczne Służby zatrudnienia.
Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Pazdecka, zastępca dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy. Wyjaśniła, że jest to projekt opiewający na kwotę ponad 3 mln zł, a jego
celem  jest  zwiększenie  możliwości  zatrudnienia  382  osób  bezrobotnych  powyżej
29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim. Będą
to przede wszystkim szkolenia dla osób bezrobotnych, staże, dotacje na rozpoczęcie
działalności oraz prace interwencyjne.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych).

Ad.4.  Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Kaliszu za rok 2018.
Sprawozdanie  przedstawiła  pani  Eugenia  Jahura,  dyrektor  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Przyjęto do wiadomości.

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2019  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omówiła pani Eugenia Jahura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Radny Kijewski spytał z czego wynika podział przyznawania dofinansowań, czy jest
to na podstawie analizy potrzeb. Pani Jahura zaznaczyła, że rynek pracy obecnie jest
dość dobry, natomiast większym zainteresowaniem cieszą się turnusy rehabilitacyjne,
dlatego na ich rzecz zrezygnowano z rehabilitacji zawodowej. Zdecydowano także o
zmniejszeniu dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne o 20% na korzyść przyjęcia
większej ilości wniosków.
Radny Gabrysiak  zaznaczył,  że  PFRON zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  znaczna  część
środków przekazywana  jest  na  dofinansowanie  rehabilitacji  społecznej,  a  znacznie
mniej  na  rehabilitację  społeczną.  Radny  wspomniał  również  o  przypadku
niepełnosprawnego mieszkańca, któremu wystawił wniosek do Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek wstępnie nie został przyjęty, następnie



przyjęto go lecz sprawie nie nadano dalszego biegu ze względu na to, że osoba nie
posiadała dokumentacji z leczenia neurologicznego z ostatnich dwóch lat. Dodał, że
osoba ta takiej dokumentacji nie posiada, ponieważ się nie leczy ze względu na to, że
jest  niepełnosprawna  od  urodzenia,  ma  porażenie  kończyn  dolnych  i  posiada
orzeczenie o całkowitej niezdolności do wykonywania pracy.  Powiatowy Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności odmówił wydania orzeczenia i zalecił skierowanie
pisma w powyższej  sprawie  do  Prezydenta.  Radny zwrócił  się  do  wiceprezydenta
Miasta  Kalisza  Mateusza  Podsadnego,  jak  tą  sprawę  można  rozwiązać.  Pan
wiceprezydent  poprosił,  aby  dostarczyć  dane  tej  osoby  i  zaoferował  pomoc
w przedmiotowej sprawie. 
W  związku  z  brakiem  dodatkowych  uwag  radni  przystąpili  do  głosowania  nad
projektem uchwały.
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.6.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  przez Miasto  Kalisz
zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
Projekt uchwały omówił pan Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. 
W związku z brakiem dodatkowych uwag przystąpiono do głosowania: 10 osób za,  
(10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta
Kalisza  z  dnia  24  maja  2018  roku  w  sprawie  ustanowienia  na  obszarze
rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
Projekt uchwały omówiła pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji.
Wyjaśniła, że w uchwale wprowadzono dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza z nich to
zmiana terminu naboru wniosków, zmiana ta była rekomendowana przez RIO. Drugą
zmianą,  rekomendowaną  z  kolei  przez  UOKIK,  jest  wprowadzenie  dodatkowego
załącznika (zaświadczenie o wcześniej udzielonej pomocy de minimis).
W związku z brakiem pytań radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8.  Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Kalisza
na 2019 rok.
Projekt uchwały omówił pan Jan Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska. 
Pan Kłysz poinformował, że wszystkie instytucje zaakceptowały program przekazany
przez  Prezydenta.  Radny  Mroziński  spytał,  czy  wpłynęły  pisemne  odpowiedzi
dotyczące  akceptacji  programu.  Pan  Kłysz  odpowiedział,  że  instytucje  miały
wyznaczony termin  na zgłaszanie uwag, lecz żadna z instytucji uwag nie zgłosiła.
Radny  Mroziński  poinformował,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  był  dość
szczegółowo omawiany na Komisji  Środowiska i  został  przez komisję  pozytywnie
zaopiniowany,  lecz  on głosował  przeciwko.  Dodał,  że  trwają  intensywne rozmowy
prowadzone z Wydziałem Środowiska dotyczące szczegółów realizacji programu więc
na chwilę obecną radni klubu Koalicji Obywatelskiej wstrzymają się od głosowania. 



Radna Sadowska spytała jaka jest obecnie ilość kotów wolno żyjących oraz ilu jest
opiekunów tych kotów. Pan Kłysz odpowiedział, że program miał odpowiedzieć nie na
wszystkie, lecz na niektóre potrzeby kotów wolno żyjących, dlatego też jak dotąd nie
było potrzeby szacowania ilości kotów na terenie miasta.
Radny Kijewski spytał jak wyglądają zgłoszenia w sprawie dokarmiania kotów. Pan
Kłysz wyjaśnił, że na dokarmianie przeznaczona jest kwota 4 tys zł i zaplanowana jest
na miesiące zimowe, a nie całorocznie. 
Głosowanie:  5  osób  za,  4  osoby  wstrzymały  się  od  głosu  (9  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9. Projekt  uchwały  w sprawie  wniesienia  skargi  kasacyjnej  do  Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
Pani  Agnieszka  Wypych,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Budownictwa,  Urbanistyki
i  Architektury  zaproponowała,  że  omówi  ten  i  kolejny  projekt  uchwały  razem,
ponieważ są one ze sobą ściśle powiązane. Poinformowała, że istnieją dwa powody do
wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pierwszym jest
konieczność  utrzymania  studium  w  obrocie  prawnym  ze  względu  na  przyjęte
wcześniej plany miejscowe. Drugą kwestią jest zasadność tej skargi w odniesieniu do
art.  94  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  który  mówi  o  tym,  że  nie  stwierdza  się
nieważności uchwały  lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia
ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia
w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego.
Dodała, że aktem prawa miejscowego nie jest, a określony termin został zachowany.
Na  ten  moment  wszystkie  procedury  dotyczące  planów  miejscowych  zostają
wstrzymane.
Radna  Karolina  Sadowska  spytała,  czy  wszystkie  plany  miejscowe,  które  zostały
dotychczas uchwalone nadal obowiązują. Pani Wypych potwierdziła, że plany nadal
obowiązują, ponieważ wyrok nie jest uprawomocniony.
Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał,  czy  dobrze  rozumie,  że  jest  duża  szansa  na
wygraną. Pani Agnieszka Wypych odpowiedziała, że tak, jeżeli chodzi o stwierdzenie
nieważności uchwały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Radny stwierdził,  że
wierzymy, że wygramy rozprawę, ale jednocześnie rozpoczynamy proces sporządzania
studium od nowa. Zastępca naczelnika potwierdziła słowa radnego, ponieważ wie, że
sprawa szybko się nie rozwiąże. 
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.10.  Projekt  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.11.  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta
Miasta  Kalisza  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,
upowszechniania  i  ochrony  kultury  oraz  określania  szczegółowych  warunków
i trybu ich przyznawania.
Pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
omówiła powyższy projekt uchwały. 



Radny Artur Kijewski dopytywał, czy zapis, który mówi, że kapituła może poprosić
o wyrażenie opinii osobę spoza składu będzie miało charakter konsultacji. Naczelnik
odpowiedziała twierdząco. 
Radna  Karolina  Sadowska  spytała  o  termin  składania  wniosków,  ponieważ  jest
określone,  ze  składa  je  się  do  10  września,  ale  nie  ma  informacji  od  kiedy.  Pani
Dziedziak wyjaśniła, że nie ma daty początkowej, ale najlepiej jak najdłużej zbierać
osiągnięcia  i  krótko  przed  terminem  złożyć  wniosek.  Radna  dopytywała,  ile
w poprzednich latach wynosiła nagroda finansowa. Naczelnik poinformowała, że cała
pula wynosiła 100 000 zł na nagrody, ale w zależności, ile osób zostało wybranych, na
tyle osób dzielono tę kwotę. 
Pani Grażyna Dziedziak na koniec dopowiedziała, że uchwała doprecyzowuje nagrodę
Mecenasa Kultury. 
Głosowanie:  6  osób  za,  3  osoby  przeciw  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania
i wykupu.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę. 
Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, co oznacza, że oferta zostanie skierowana do
indywidualnych  adresatów  w  konkretnej  liczbie  w  trybie  oferty  niepublicznej.
Skarbniki  wyjaśniła,  że  Miasto  wybiera  bank,  który  będzie  się  zajmował  emisją
obligacji. Zapis ten kierowany jest do banku, który wygra w konkursie, aby wiedział
jaką ofertę skierować do swoich klientów. Pan Chrzanowski zapytał,  na co zostaną
przeznaczone  środki  z  emisji  obligacji.  Skarbnik  odpowiedziała,  że  na  pokrycie
deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
Głosowanie: 3 osoby za, 6 osób się wstrzymało (9 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę. 
Głosowanie: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.

Ad.14.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę. 
Głosowanie: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 15. Korespondencja:
 pismo  Mieszkańców  Osiedla  Majków  w  sprawie  połączenia  ulic

Stawiszyńskiej i Łódzkiej.
Przewodniczący Komisji, pan Sławomir Lasiecki odczytał powyższe pismo. 
Przyjęto korespondencję do wiadomości. 



Ad.16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.17. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów, pan Sławomir Lasiecki dziękując wszystkim za udział
oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

  /.../
  Sławomir Lasiecki


