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Protokół  nr 22/2016 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 27 kwietnia 2016 roku 

 

 

 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. 

4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień  

31 grudnia 2015 roku. 

5. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 

instytucji kultury za 2015 rok.   

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.    

7. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 

Tereny Przydworcowe III”.  

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium 

Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków 

i trybu przyznawania stypendiów. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Miasta Kalisza  

w realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Czas zawodowców BIS – 

zawodowa Wielkopolska”. 

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na 

prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym 

prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 



terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030. 

14. Korespondencja: 

         - pismo Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” w sprawie przeanalizowania możliwości przekazania 

Związkowi wszystkich zadań własnych oraz wynikających z nich obowiązków  

i uprawnień w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi.  

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca komisji Kamila Majewska powitała wszystkich obecnych  

na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości. 

 

Ad. 2 
Przewodnicząca Kamila Majewska zaproponowała, by dokonać pewnych 

przesunięć  

w porządku obrad. I tak w miejscu punktów 3,4 i 5 znalazłyby się projekty uchwał 

z punktów 9,10 i 11, następnie punkty 12 i 13, a dopiero  później punkt 3 i kolejne. 

Tak zmieniony    porządek obrad radni przyjęli w głosowaniu: 6 osób za  

(6 obecnych). 

 

Ad. 9 

Zgodnie ze zmianami w porządku obrad w tym punkcie znalazł się projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta 

Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu 

przyznawania stypendiów. Jak wyjaśnił obecny na posiedzeniu komisji pan 

Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji, zmiana w uchwale polega 

jedynie na dodaniu w nazwie stypendium słowa Święty.  

Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad. 10 

Ponieważ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Miasta Kalisza 

w realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Czas zawodowców BIS – 

zawodowa Wielkopolska” był już wcześniej przedmiotem obrad merytorycznych 

komisji, obecni na posiedzeniu pani Monika Otrębska – Juszczak, kierownik 

Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania Funduszy oraz pan Mariusz Witczak, 

naczelnik Wydziału Edukacji, przybliżyli krótko najważniejsze założenia 

projektu, co dzięki niemu zyska miasto i jakie zobowiązania związane z udziałem 

w projekcie spoczywać będą na kaliskim samorządzie.   



Jak podkreślił prezydent Grzegorz Sapiński, omawiany projekt jest jednym  

z elementów skierowania się miasta na rozwój kształcenia zawodowego i zachęca 

kaliskiej młodzieży do nauki i studiowania tego typu kierunków.  

Dodał, że zarówno powiat ostrowski jak i Miasto Kalisz, traktują rozwój 

szkolnictwa zawodowego jako jeden z priorytetów Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. Chodzi zarówno o to, by z jednej strony zapewnić młodzieży  

odpowiednie standardy edukacyjne i możliwość planowania i rozwoju 

zawodowej kariery, z drugiej zaś przygotować lokalnym przedsiębiorcom 

wykwalifikowaną, młodą kadrę dostosowaną do wymagań lokalnego  rynku 

pracy.  

Następnie radni poddali głosowaniu przedłożony im projekt uchwały: 6 osób za  

(6 obecnych). 

 

Ad. 11 

W tym punkcie znalazł się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych  

z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, 

placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Jak zaznaczył naczelnik 

Witczak, był on już omawiany szczegółowo na posiedzeniu m.in. komisji 

edukacji, a wprowadzane zmiany wynikają z pewnych zaleceń RIO, która 

zakwestionowała m.in. prawidłowość niektórych pojęć użytych w załącznikach 

do poprzedniej uchwały   

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych). 

 

 

Ad. 12 

Nim radni przeszli do omówienia kolejnego projektu uchwały przewodnicząca 

komisji odniosła się do punktu poświęconego korespondencji, w którym zawarte 

zostało tylko jedno pismo, jakie do samorządów członkowskich Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” skierował przewodniczący 

zarządu Związku, a dotyczące przeanalizowania możliwości przekazania 

Związkowi wszystkich zadań własnych oraz wynikających z nich obowiązków  

i uprawnień w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. Ponieważ 

temat omawiany był poprzedniego dnia, podczas połączonego posiedzenia 

komisji rozwoju i środowiska i zapadła decyzja o poświęceniu mu odrębnego, 

wyjazdowego spotkania, pani Kamila Majewska zaproponowała, by wyłączyć tę 

sprawę z dzisiejszej korespondencji, a tym samym - szanując czas obecnego na 

posiedzeniu pana Daniela Tylaka, przewodniczącego zarządu ZKG i dziękując 

mu za przybycie, w uzgodnionym wkrótce terminie spotkać się  

i dokładnie omówić temat. Radni propozycję zaakceptowali. 

Dalszą część obrad poświęcono projektowi uchwały w sprawie zmiany uchwały 



budżetowej na 2016 rok. Ponieważ, jak zaznaczyła Skarbnik Miasta pani Irena 

Sawicka, projekt uchwały był już szczegółowo omawiany na wszystkich 

merytorycznych komisjach, skupiła się na jedynie omówieniu kilku 

najważniejszych wskaźników i zmian jakie w miejskim budżecie spowodowało 

zatwierdzenie budżetu państwowego, m.in. zmniejszonej subwencji oświatowej, 

czy zwiększenia kwoty należnej z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Pani Skarbnik wspomniała też o wprowadzanych do budżetu wolnych 

środkach, dzięki którym uda się częściowo zredukować zadłużenie miasta, a także 

o dodatkowych wpływach z tytułu m.in. rozliczenia zrealizowanych projektów 

unijnych, a które przeznaczone zostaną na ważne miejskie inwestycje.  

Jedną z większych będzie modernizacja budynku I LO, której tegoroczny koszt 

to 1,5 mln złotych.                 

    

Wobec braku pytań, radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 5 osób 

za (5 obecnych).  

 

Ad. 13 

Pani Skarbnik omówiła także krótko zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030, będące wynikiem zmian  

w uchwale budżetowej.   

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych).  

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, jak zaznaczyła pani Skarbnik 

Irena Sawicka, również było szczegółowo omawiane na poszczególnych 

komisjach, dlatego skupiła się na kilku najistotniejszych danych: wykonaniu 

dochodów, wydatków – zarówno bieżących jak i majątkowych, deficycie 

budżetowym, zadłużeniu miasta, pozyskanych środkach unijnych. Ponieważ nikt 

z obecnych nie miał pytań do przedłożonego sprawozdania radni przeszli  

do głosowania nad jego przyjęciem: 4 osoby za, 1 wstrzymała się (5 obecnych).  

 

Ad. 4 

Najważniejsze dane zawarte w informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na 

prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawił pan Michał Pilas, 

p.o. naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem.  

Głosowanie nad przyjęciem informacji: 4 osoby za, 1 wstrzymała się  

(5 obecnych).   
   

Ad. 5 

Ponieważ sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za 2015 rok było już wcześniej omawiane na 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, przewodnicząca Kamila 

Majewska zaproponowała formułę pytań, aby radni którzy mają jakieś 



wątpliwości mogli uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Pytań nie było, więc 

przedłożone sprawozdanie poddano głosowaniu: 4 osoby za, 1 wstrzymała się  

(5 obecnych).  

 

Ad. 6 

Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 przedstawiła pani Eugenia 

Jahura, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani dyrektor oprócz 

danych finansowych, na prośbę radnych przekazała też informacje dotyczące 

funkcjonowania placówek opiekuńczych: Domu Dziecka, rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka.  

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych również omówiła pani Eugenia Jahura.     

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych).  

         

Ad. 8 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe 

III” omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za (4 obecne).  

 

Ad. 15 

W punkcie dotyczącym spraw bieżących i wolnych wniosków głos zabrał 

prezydent miasta Grzegorz Sapiński informując o piśmie jakie skierował  

do niego, w imieniu całego klubu Platformy Obywatelskiej, radny Dariusz 

Grodziński, dotyczącym przetargu ogłoszonego przez Miasto na system liczenia 

głosów, transmisji sesji RM i nagłośnienia sali recepcyjnej. Jak zaznaczył pan 

prezydent, sytuacja jest według niego dość nieprzyjemna, ponieważ sam, będąc 

wcześniej przewodniczącym Rady Miejskiej, chciał taki system wprowadzić,  

co spotkało się wówczas z dezaprobatą. Obecnie okazało się, że rzeczywiście jest 

taka potrzeba. Wszystkie niezbędne do specyfikacji przetargowej dane miał 

przygotować pan Marcin Andrzejewski, a w budżecie miasta na 2016 rok zostały 

zabezpieczone środki na to zadanie i  od władz miasta oczekiwano jego jak 

najszybszej realizacji. Podjęte zostały więc wszelkie niezbędne do tego kroki, 

m.in. wymagane pozwolenia od konserwatora zabytków, po uzyskaniu których  

na początku kwietnia ogłoszony został przetarg – tak jak wszystkim zależało. 

Przetarg na zainstalowanie systemu przewodowego, bo zgodnie z uzyskanymi 

informacjami, taki jest bezpieczniejszy. Jak zaznaczył pan prezydent, nikt 

przeciwko temu nie oponował. I nagle, dość nieoczekiwanie, na jednej z sesji RM, 

przedstawiciele jednego z lokalnych mediów zorganizowali happenig,  



który zdaniem pana prezydenta był zachowaniem bardzo nieeleganckim, bo nie 

da się inaczej określić sytuacji, kiedy próbuje się wmawiać opinii publicznej,  

że Urząd  Miejski jest niemądry i niepoważny chcąc wydać 200 tysięcy na coś, 

co można zrobić za kilkaset złotych używając zwykłego tableta i dostępu  

do internetu.  Do tego klub radnych Tak dla Kalisza przedstawia propozycję,  

że może warto byłoby rozważyć zainstalowanie systemu bezprzewodowego, 

który jest nie tylko tańszy, ale też zdaniem radnych zdecydowanie lepiej 

sprawdziłby się w tego typu sali. Te wszystkie okoliczności sprawiają,  

że dochodzi oto do sytuacji, w której ogłoszony jest przetarg, a radni PO zwracają 

się z pismem o jego unieważnienie. Po konsultacjach przeprowadzonych zarówno 

z pracownikami Wydziału Administracyjno – Gospodarczego i z osobą zajmującą 

się zamówieniami publicznymi okazuje się, że w świetle obowiązujących 

przepisów jest to niemożliwe. Prezydent wyraził jednak obawy, że mino iż radni 

mają tego świadomość, podczas najbliższej sesji, temat ten przerodzi się  

w kilkugodzinną dyskusję. Grzegorz Sapiński podkreślił, że zależy mu  

na dokładnym naświetleniu radnym wszystkich kwestii związanych z przetargiem 

dlatego poprosił obecnego na komisji pana Piotra Pietrzyka, zajmującego 

stanowisko ds. zamówień publicznych o przekazanie informacji  

na ten temat, zaznaczając przy tym, że osobiście nie ma nic przeciwko odstąpieniu  

od przetargu i ponownemu rozważeniu sprawy, innego korzystniejszego 

rozwiązania - jeśli takowe jest, byleby tylko wszystko odbywało  

się transparentnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Ponieważ, jak zaznaczył 

Grzegorz Sapiński, pojawiają się zarzuty, że prezydent chce wykonać zadanie 

drożej, podczas gdy można zastosować tańszą alternatywę, należy dokładnie i na 

forum, m.in. komisji budżetu, wyjaśnić tę kwestię.  

Pan Piotr Pietrzyk wyjaśnił, że całe postępowanie prowadzone jest w oparciu  

o ustawę o zamówieniach publicznych, która nakłada określoną procedurę. 

Ogłoszenie takiego postępowania jest rodzajem zobowiązania zamawiającego  

do zakupu, wydania pieniędzy na określoną usługę, dostawę, czy roboty 

budowlane. W ściśle określonych przypadkach ustawa dopuszcza możliwość 

unieważnienia takiego postępowania, tyle że na chwilę obecną, w tym 

konkretnym przypadku, zdaniem Piotra Pietrzyka, nie ma takiej możliwości. 

Obecnie jest czas składania ofert i jedyne co można zrobić, to jeśli byłaby taka 

wola, zmienić przedmiot zamówienia, co wiązałoby się oczywiście  

z wydłużeniem terminu składania ofert. Wiceprezydent Piotr Kościelny dodał,  

że najszybszym sposobem na unieważnienie przetargu byłaby sytuacja, kiedy  

w momencie otwarcia ofert okazałoby się, że ich cena przewyższa kwotę 

zabezpieczoną na ten cel w budżecie miasta. Wówczas, przy opracowywaniu 

nowej dokumentacji technicznej można byłoby poszerzyć specyfikację o np. 

rozwiązanie bezprzewodowe. Jak podkreślił prezydent Sapiński, czy taka 

możliwość będzie, trudno jest przewidzieć. Termin składania ofert upływa  

29 kwietnia, może być tak, że nie wpłynie żadna, ale może też wpłynąć kilka, 



które spełnią wymogi i wówczas nie będzie podstaw do unieważnienia przetargu, 

dlatego chciałby, aby radni mieli tego świadomość.  

Radny Tadeusz Skarżyński zaproponował, by całą tę sytuację, wszystkie kwestie 

prawne związane z przetargiem i brakiem możliwości jego unieważnienia  

na obecnym etapie, wyjaśnić i wyraźnie wyartykułować na jutrzejszym 

posiedzeniu Rady Miejskiej, by zapoznali się z nimi nie tylko radni, ale też szersza 

opinia publiczna. Prezydent dodał, że temat będzie poruszony i dogłębnie 

wyjaśniony również na dzisiejszym konwencie, do udziału w którym zapraszani 

są zawsze przedstawiciele wszystkich klubów radnych. 

 

Ad. 16 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczą komisji dziękując 

wszystkim za przybycie zamknęła posiedzenie.  

 

 

 

 

 
     Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

    Rady Miejskiej Kalisza 

  /.../ 

   Kamila Majewska 


