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Protokół Nr 0012.2.56.2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Regulamin  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  miasta

Kalisza.
4. Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie  pojazdu

z drogi  i  jego parkowanie  na parkingu strzeżonym oraz wysokości  kosztów
powstałych  w  przypadku  odstąpienia  do  wykonania  dyspozycji  usunięcia
pojazdu.

5. Projekt uchwały w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Kaliszu. 

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „Program  edukacji  zdrowotnej,
wykrywania zakażeń HBC i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na
terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów
skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  przez  Miasto
Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  liczby  zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
tych napojów na terenie Miasta Kalisza.

10. Sprawozdanie z realizacji w 2017 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
2017”.



11. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Kalisza  na
2018 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek -II”.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego
przekazania na rzecz Miasta Kalisza prawa użytkowania wieczystego działki
gruntu wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu
przedmiot własności.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
15. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla

Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
16. Korespondencja.
17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Kamila
Majewska witając wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty:
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).

Ad.3.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.
Projekt uchwały krótko omówiła pani Anna Chmara, przedstawiciel PWiK.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 4 głosy za (4 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z  drogi  i  jego  parkowanie  na  parkingu  strzeżonym  oraz  wysokości  kosztów
powstałych  w  przypadku  odstąpienia  do  wykonania  dyspozycji  usunięcia
pojazdu.
Głos zabrał pan Marcin Fingas przedstawiciel MZDiK omawiając projekt uchwały.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  2  głosy  za,  2  wstrzymujące  się
(4 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  budowy  pomnika  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego w Kaliszu. 
Głos zabrała pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki wyjaśniając jaka jest ostateczna forma i lokalizacja pomnika.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.6.  Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „Program  edukacji  zdrowotnej,
wykrywania zakażeń HBC i  HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na
terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.
Pan Janusz Sibiński, p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił powyższy projekt uchwały.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 8 osób za (8 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7.  Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów
skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
Pan Janusz Sibiński, p.o. 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.8.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto
Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Pan Janusz Sibiński, p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił powyższy projekt uchwały.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 1 brak głosu (7 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  liczby  zezwoleń
na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz  zasad usytuowania  miejsc  sprzedaży
tych napojów na terenie Miasta Kalisza.
Pan Janusz Sibiński, p.o. 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.10.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2017  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
2017”.
Sprawozdanie  przedstawił  pan  Janusz  Sibiński,  p.o.  Naczelnika  Wydziału  Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych .
Przyjęto do wiadomości.

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018
rok.
Pani  Kamila  Czyżak-Kościelak,  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
i Ochrony Środowiska krótko przedstawiła projekt uchwały.



Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 2 głosy wstrzymujące się
(8 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek-II”.
Projekt  uchwały  omówiła  pani  Agnieszka  Wypych  zastępca  Naczelnika  Wydziału
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 5 osób za, 3 głosy wstrzymujące się
(8 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy
nieodpłatnego  przekazania  na  rzecz  Miasta  Kalisza  prawa  użytkowania
wieczystego  działki  gruntu  wraz  z  prawem  własności  budynku,  stanowiącego
odrębny od gruntu przedmiot własności.
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem, pan Michał
Pilas. Radny Kołaciński zapytał, czy dobrze rozumie, że właściciel nieruchomości, na
której znajdują się niebezpieczne odpady chce przekazać Miastu ten grunt, ponieważ
Miasto,  aby  starać  się  o  dofinansowanie  na  utylizację  tych  odpadów,  musi  być
właścicielem przedmiotowej  nieruchomości.  Pan Pilas  wyjaśnił,  że  właściciel  chce
przekazać Miastu nieruchomość z budynkami oraz dwiema drogami wewnętrznymi co
stanowi 8 000 m² na co Miasto nie wyraża zgody. Radny Zmuda wspomniał, że na
posiedzeniu Komisji Rozwoju padł wniosek o zdjęcie z porządku obrad powyższego
projektu uchwały do czasu otrzymania odpowiedzi na pismo dotyczące interpretacji
możliwości  uzyskania  przez  Miasto,  będące  użytkownikiem  wieczystym  działki
gruntu, dotacji na utylizację odpadów znajdujących się na jej terenie.
Komisja  podjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  nieodpłatnego  przekazania  na  rzecz  Miasta
Kalisza  prawa  użytkowania  wieczystego  działki  gruntu  wraz  z  prawem własności
budynku,  stanowiącego  odrębny  od  gruntu  przedmiot  własności  z  porządku  obrad
komisji do czasu informacji zwrotnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w sprawie interpretacji zapisu dotyczącego prawa użytkowania
wieczystego na gruncie Skarbu Państwa, a także zawnioskowała o udzielenie przez
Prezydenta Miasta Kalisza informacji  o łącznych kosztach przejęcia nieruchomości
oraz utylizacji znajdujących się tam odpadów.
Głosowanie: 6 osób za, 2 głosy wstrzymujące się (8 obecnych).

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.
Radny Radosław Kołaciński zapytał o obsługę kosiarki wrzecionowej,  której zakup
ujęty jest w powyższej uchwale. Dopytywał czy korzystniejsze nie będzie wynajęcie
takiego sprzętu wraz z osobą obsługującą. Pani Skarbnik odpowiedziała, że obsługa
tego sprzętu będzie leżała po stronie OSRiR-u. Radny Kołaciński zainteresował się
także sprawą gwarancji udzielonej na murawę oraz o ujęty w uchwale koszt 20 000 zł
przeznaczony na „aktualizację strategii Miasta oraz inne badania i analizy”. Kolejny



poruszony temat to wysoki zwrot rekompensaty z KLA. Radny poprosił o wyjaśnienie,
skąd  się  wzięła.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  rekompensata  na  dany  rok  jest
szacunkowo  wyliczana  w  stosunku  do  roku  poprzedniego  i  przekazywana  jest  do
KLA,  a  po  zakończeniu  roku  przeprowadzany  jest  audyt,  z  którego  wynika,  czy
rekompensata  była  w  postaci  nadpłaty  czy  niedopłaty.  W tym roku  wskazano,  że
powstała nadpłata w wysokości 516 074 zł. Radny Kołaciński zarzucił, że wygląda to
tak, jakby Miasto skredytowało na okres pół roku Spółkę na tą kwotę. Pani Skarbnik
poinformowała, że w latach poprzednich Miasto dopłacało do kwoty rekompensaty,
a w tym roku wyszła nadpłata. Pan Kołaciński dodał, że jet to bardzo wysoka kwota
i  jak  doszło  do  takiej  dużej  rozbieżności  podczas  jej  szacowania.  Pani  Skarbnik
wyjaśniła, że powstał pewien błąd przy księgowaniu, co skutkowało powstaniem tak
wysokiej  nadpłaty.  Radny Kołaciński  zainteresował  się  również  wysoką kwotą  vat
konieczną do zapłacenia przez Miasto za wniesienie udziałów do Spółki Aquapark.
Pan Michał Pilas wyjaśnił, że kwota vat może dotyczyć wyłącznie aportu wnoszonego
w postaci  nieruchomości  przy  ul.  Kardynała  S.  Wyszyńskiego,  przeznaczonej  pod
budowę  basenu,  ponieważ  od  wkładów  pieniężnych  vat-u  nie  pobiera  się.  Pani
Wiceprezydent, Barbara Gmerek odniosła się do poruszonej kwestii zakupu kosiarki.
Wyjaśniła,  że  kosiarka  będzie  wykorzystywana  zarówno  na  Stadionie
Lekkoatletycznym  jak  i  na  Majkowskim  Wembley.  Dodała,  że  jeśli  o  gwarancję
dotyczącą  murawy,  to  jeśli  koszenie  trawy  przeprowadza  się  specjalistycznym
urządzeniem,  jakim  jest  przedmiotowa  kosiarka,  wtedy  nie  ma  zagrożenia  utraty
gwarancji.  Natomiast  wszystkie  zabiegi  typu  arracja,  kołkowanie  itp.,  muszą  być
zlecone  wyspecjalizowanej  firmie.  Radny  Martin  Zmuda  zapytał  o  zmiany
w budżecie , które miały miejsce na sesji w maju i nowe zadania wprowadzone na rok
bieżący. Odpowiedzi na pytanie udzielił  Pan Tomasz Ludwiczak, Dyrektor MZDiK
w  Kaliszu,  wyjaśniając,  na  jakim  etapie  są  realizowane  obecnie  inwestycje
(ul. Kazimierzowska, ul. Szczypiornicka, droga Nr 450). Radna Majewska spytała ile
pozostało niezrealizowanych zadań na wydatkach niewygasających z  poprzedniego
roku. Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota wydatków niewygasających na koniec
grudnia  w  poprzednim  roku  wynosiły  22  436  000  zł,  zwroty  stanowiły  kwotę
8 495 000 zł. Zwroty rozpisane są oddzielnie w kilku pozycjach, ponieważ oddzielnie
są  zwroty  w  klasyfikacji  budżetowej  dotyczącej  dróg  i  oddzielnie  te  dotyczące
Wydziału  Rozbudowy  i  Inwestycji.  Łącznie  wydatki  niewygasające  zostały
zrealizowane w kwocie 13 940 817 zł, co stanowi 62,1 %. Radny Tomasz Grochowski
zapytał, czy są już jakieś oferty przetargowe dotyczące rewitalizacji płyty Głównego
Rynku.  Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  przetarg  został  ogłoszony  lecz
rozstrzygnięcia  jeszcze  nie  ma.  Radna  Majewska  zwróciła  uwagę  na  to,  że  skoro
środki niewykorzystane do końca czerwca wchodzą do budżetu, to które z nich wrócą
z  powrotem  na  zadania  niezrealizowane,  a  które  będą  wykorzystane  na  zadania
zupełnie nowe. Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwotę 79 500 zł z dochodów bieżących
przeznacza  się  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej,  natomiast  dochody
majątkowe przeznacza się następująco: 
- remont Mostu Trybunalskiego - zwiększenie o 7 200 zł,
- budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej - zwiększenie
o kwotę 71 640 zł. 



Pozostałe kwoty przeznaczone zostaną między innymi na przebudowę dróg na terenie
miasta. Radna Majewska wyjaśniła, że chciałaby uzyskać informacje dotyczące tego,
które  zadania  niezrealizowane  do końca  czerwca  będą  kontynuowane,  a  z  których
zrezygnowano.  Pani Skarbnik wspomniała,  że te  informacje zawarte są w uchwale
i  jest  tam  wszystko  wyszczególnione.  Radna  Kamila  Majewska  zapytała  jeszcze
o  lokalizację  i  termin  wykonania  zadania  pn.  „Ogólnodostępny  parking  na  około
20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk” na Osiedlu Widok. Pan Ludwiczak
odpowiedział, że ma się on znajdować za boiskiem, sprzed garażami. Pani Skarbnik
dodała, że powstały pewne opóźnienia w realizacji związane z pracami projektowymi.
Radna  Majewska  zapytała,  czy  w  związku  z  niezrealizowaniem  zadania,  którego
realizacja  miała  się  zakończyć  w  czerwcu,  Miasto  będzie  ponosiło  jakieś  koszty,
a jeśli tak to w jakiej wysokości. Pani Sawicka odpowiedziała, że jeśli zadanie nie
zostało z jakiegoś powodu niezrealizowane, wtedy do umowy przygotowuje się aneks,
który przedłuża termin zakończenia realizacji zadania.
Radna Kamila Majewska zgłosiła wniosek o sporządzenie w terminie do 28 czerwca
2018 r. informacji dotyczącej wydatków niewygasających z 2017 roku niewykonanych
do 30 czerwca 2018 roku w zakresie wyszczególnienia zadań ze wskazaniem terminu
realizacji  tych  zadań bądź odstąpienia  od ich  realizacji  oraz  kosztów jakie  Miasto
poniesie  w  związku  z  przesunięciem  terminu  realizacji  powyższych  zadań  bądź
odstąpienia od nich.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). 
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018
rok: 2 osoby za, 4 głosy wstrzymujące się (6 obecnych). 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 4 osób za, 2 głosy wstrzymujące się
(6 obecnych). 

Ad.9. Korespondencja.
Brak.

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Poddano pod głosowanie następujące wnioski:
1)  wniosek  o  wpisanie  do  budżetu  Miasta  Kalisza  na  2019  r.  zadania  pn.
"Modernizacja ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Serbinowskiej do ul. Kresowej, w
skład której  wchodzi  m.  in.  modernizacja  jezdni  i  jej  osi,  chodników,  zwiększenia
ilości miejsc parkingowych, oświetlenia". Koszt ok. 1 mln zł,
Głosowanie: 4 osób za, 1 głos wstrzymujący się (5 obecnych)
2) wniosek o wpisanie do budżetu Miasta Kalisza na 2019 r. zadania pn. "Budowa
ul.  Racławickiej  na  osiedlu  Winiary  wraz  z  całą  infrastrukturą  (chodniki
i oświetlenie)", koszt ok. 1 mln zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
3) wniosek o wpisanie do budżetu Miasta Kalisza na 2019 r. zadania pn. "Przebudowa
ul. Św. Michała wraz z odwodnieniem",
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).



4)  wniosek  o  wpisanie  do  budżetu  Miasta  Kalisza  na  2019  r.  zadania  pn.
"Modernizacja ul. Wieniawskiego wraz z infrastrukturą". Koszt inwestycji 2 mln zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
5)  wniosek  o  wpisanie  do  budżetu  Miasta  Kalisza  na  2019  r.  zadania  pn.
"Modernizacja  ul.  Ostrowskiej  na  odcinku  od  ul.  Serbinowskiej  do  ul.  Staszica"
(nawierzchni  jezdni,  chodników,  miejsc  parkingowych,  oświetlenia.
Koszt ok. 2 mln zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
6) wniosek o wpisanie do budżetu Miasta Kalisza na 2019 r. zadania pn. "Przebudowa
ul. Zgodnej wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi i oświetleniem". Szacowany
koszt 1,5 mln zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
7)wniosek o wpisanie do budżetu Miasta Kalisza na 2019 r.  zadania pn.  "Budowa
ul. Kwiatów Polskich wraz z infrastrukturą". Koszt inwestycji 600 tys zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
8)wniosek o wpisanie do budżetu Miasta Kalisza na 2019 r. zadania pn. "Modernizacja
ul.  Wyspiańskiego  na  odcinku  od  ul.  Staffa  do  ul.  Stawiszyńskiej  wraz
z infrastrukturą". Koszt 1,5 mln zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
9)wniosek o wpisanie do budżetu Miasta Kalisza na 2019 r. zadania pn. "Modernizacja
ul. Kątnej na odcinku od ul. Zjazd do ul. Szerokiej wraz z infrastrukturą". Koszt 1,5
mln zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
10)wniosek  o  wpisanie  do  budżetu  Miasta  Kalisza  na  2019  r.  zadania  pn.
"Modernizacja ul. Toruńskiej oraz ul. Puckiej wraz z infrastrukturą". Koszt 2 mln zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
11)wniosek  o  wpisanie  do  budżetu  Miasta  Kalisza  na  2019  r.  zadania  pn.
"Modernizacja ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Zagorzynek w kierunku pól wraz
z infrastrukturą". Koszt 700 tys zł,
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
12)wniosek  o  wpisanie  do  budżetu  Miasta  Kalisza  na  2019  r.  zadania  pn.
"Modernizacja  ul.  Starowiejskiej  na  osiedlu  Szczypiorno  na  odcinku  pomiędzy
ul. Wrocławską, a ul. Szczypiornicką wraz z infrastrukturą". Koszt 700 tys. zł.
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
13)wniosek o wpisanie do budżetu Miasta Kalisza na 2019 r. zadania pn. "Przebudowa
ul.  Serbinowskiej  na  odcinku  od  ul.  Wojska  Polskiego  do  ul.  Widok  wraz
z infrastrukturą". Koszt ok. 1 mln zł.
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
14)wniosek o wpisanie do budżetu Miasta Kalisza na 2019 r. zadania pn. "Przebudowa
ul.  Dalekiej  na  odcinku od ul.  Pogodnej do granicy Miasta  wraz z infrastrukturą".
Koszt ok. 1 mln zł.
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).
15)wniosek  w sprawie  opracowania  harmonogramu budowy dróg  osiedlowych  dla
osiedla  Sulisławice  z  założeniem,  aby  w  latach  2019-2024  drogi  te  zostały
wybudowane z uwzględnieniem całej infrastruktury podziemnej.
Głosowanie: 4 osób za (4 obecnych).



Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie
dziękując wszystkim za obecność i dyskusję. 

             Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../
  Kamila Majewska


