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PROTOKÓŁ nr 0012.2.49.2017 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza 

 

PROTOKÓŁ nr 0012.5.50.2017 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miejskiej Kalisza 

 

 

ze wspólnego posiedzenia w dniu 27.12.2017r. 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PORZĄDEK OBRAD 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego 

zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego 

na 2018 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych  

na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta 

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

i trybu przyznawania stypendiów. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w mieście Kaliszu roku 2018 Rokiem 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 

7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów 

Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości.  

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok. 

10.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu. 

11.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu. 

12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2017. 

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

14.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030. 



15.  Korespondencja. 

16.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

17.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Obrady rozpoczęła pani Kamila Majewska, przewodnicząca komisji budżetu, witając 

wszystkich radnych i zaproszonych gości.  

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Głosowanie:  

Komisja Budżetu i Finansów – 7 osób za (7 obecnych). 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych  

dla Miejskiego zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu 

budżetowego na 2018 rok. 

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Wojterska, dyrektorka Miejskiego Zarządu 

Budynków Mieszkalnych. Pani dyrektor udzieliła też odpowiedzi na pytania radnych. Pan 

Sławomir Chrzanowski zainteresowany był kwestią przyłączania lokali znajdujących się  

w zasobach MZBM-u do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak to wyglądało w roku bieżącym  

i jakie są plany na kolejny. Z kolei radny Radosław Kołaciński pytał o dotację na remont 

pustostanów, jakiej wysokości przyznana była na ten rok i jaka planowana jest na 2018.  

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 7 osób za (7 obecnych). 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych  

na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Projekt uchwały omówiła pani Eugenia Jahura, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.        

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium 

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

warunków i trybu przyznawania stypendiów. 

Projekt uchwały omówił pan  Jakub Demski z Wydziału Edukacji.    

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w mieście Kaliszu roku 2018 Rokiem 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 8 osób za (8 obecnych). 

 



 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów 

Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości.  

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

Projekt uchwały omówił pan  Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  

i Mieszkaniowych. Radny Sławomir Chrzanowski pytał, czy jakiś fragment omawianego 

programu skierowany jest do kierowców siadających za kółkiem pod wpływem alkoholu?     

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu. 

Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza (zakup poduszek 

wysokociśnieniowych dla kaliskich jednostek terenowych Ochotniczych Straży Pożarnych).  

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu. 

Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza (zakup agregatów 

prądotwórczych dla Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego).   

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2017. 

Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza. Kwestia dotyczy 

inwestycji zrealizowanych częściowo lub nie wykonanych w ogóle, które przeniesione zostają 

na kolejny rok, ale muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca. Projekt uchwały przygotowany 

został na podstawie wniosków przekazanych przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa o Gospodarki 

Komunalnej. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku opiewają na kwotę 

22 436 010,43 zł., w tym wydatki majątkowe 20 409 252, 23 zł., reszta to wydatki bieżące. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań i przyczyn, dla których ich wykonanie zostaje 

przesunięte na kolejny rok przekazali pani Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału 



Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz pan Krzysztof Gałka, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 

i Komunikacji.                              

   

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 5 osób za, 3 wstrzymały się od głosu (8 obecnych). 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 5 osób za, 4 wstrzymały się  

od głosu  (9 obecnych). 

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 6 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (8 obecnych). 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za, 3 wstrzymały się  

od głosu  (9 obecnych). 

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały:  

Komisja Budżetu i Finansów – 6 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (8 obecnych). 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 5 osób za, 4 wstrzymały się  

od głosu  (9 obecnych). 

 

Ad.15. Korespondencja. 

W tym punkcie omówione zostały m.in. uchwały RIO w sprawie: opinii o projekcie uchwały 

budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza ma 2018 rok, 

opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza, opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu przez Miasto Kalisz w projekcie uchwały budżetowej na 2018 

rok. Radni zapoznali się też z odpowiedzią dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji  

i Rekreacji w Kaliszu dotycząca wniosku komisji budżetu w sprawie remontu szatni  

i zamontowania drugiej tablicy wyników w hali Arena, a także odpowiedzią prezydenta 

miasta na wiosek komisji rozwoju w sprawie przebudowy boiska do piłki ręcznej oraz  

do koszykówki przy Zespole Szkół nr 7.  

 

Ad.16. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Edward Prus przekazał informacje o działaniach podejmowanych w kierunku 

wybudowania w Kaliszu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego podjęło się 

Stowarzyszenie „Szczypiorniak” i powołany w tym celu Komitet Budowy Pomnika.  

 

Ad.17.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej 

Rady Miejskiej Kalisza 

/.../ 

Tomasz Grochowski 

 

 

 



Przewodnicząca  

Komisji Budżetu i Finansów  

Rady Miejskiej Kalisza  

/.../  

Kamila Majewska 

         

 


