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Protokół Nr 0012.3.18.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 27 grudnia 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na

prawach powiatu na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2022”.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla
Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  w  Kaliszu  –  samorządowego
zakładu budżetowego na 2020 rok. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych
za usługi przewozowe w publicznym transporcie.

7. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
udostępnionych  dla  operatora  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad
korzystania z tych obiektów. 

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie  pasa  drogowego  dróg  publicznych  w  granicach  administracyjnych
miasta Kalisza. 

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  części
nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Bujnickiego. 

10. Projekt  uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019.  

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
12. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla

Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej

na 2019 rok.
14. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wysokości

ekwiwalentu  przysługującego  członkom  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z
terenu  miasta  Kalisza,  którzy  uczestniczyli  w  działaniach  ratowniczych  lub
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę. 

15. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wskazania  radnych  Rady
Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.



16. Korespondencja:
 Pismo Stowarzyszenia  Gmin i  Powiatów Wielkopolski  z  apelem o przyjęcie

przez radę stanowiska w sprawie potrzeby ustawowych zmian zasad organizacji
finansów publicznych;

 Uwagi i postulaty do „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenu ulic: Długa i Szeroka:;

 Pismo  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski  podtrzymujące
stanowisko  co  do  potrzeby  ustawowych  zmian  zasad  organizacji  finansów
publicznych;

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr  SO  –  0957/47/3/Ka/2019  z  dnia  13  grudnia  2019  r.  w  sprawie  opinii
o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza;

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr SO – 0952/47/3/Ka-2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2020 rok;

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr SO – 0951/69/D/3/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2020 rok. 

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

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  pan
Sławomir Lasiecki.

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głos  w  punkcie  zabrał  pan  Jan  Adam  Kłysz,  naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  który  poinformował,  że  dzień  przed  wigilią
otrzymał  wiadomość  z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  że  w  poniedziałek
30 grudnia odbędzie się rozprawa w sprawie uchwały dotyczącej odpadów. Uchwała
dotyczy  pobierania  opłat  za  odpady  od  osób  prowadzących  własną  działalność
w nieruchomościach mieszanych, czyli takich, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza i mieszkają lokatorzy. RIO zakwestionowała wysokość cen za odbieranie
odpadów,  dlatego  przygotowano  nową  uchwałę  zmieniającą  ceny,  tak  by  móc  na
rozprawie  pokazać,  że  Miasto  pracuje  już  nad  modyfikacją  uchwały.  W związku
z  powyższym  pan  Kłysz  poprosił  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu
uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Wobec  powyższego  poddano  pod  głosowanie  zmianę  porządku  obrad  poprzez
wprowadzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody
ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki
takiej opłaty jako punkt 16.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Zmiana została przyjęta.
Następnie zatwierdzono cały porządek obrad wraz ze zmianą.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.



Ad.3.Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta
na prawach powiatu na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2022”.
Pan  Jan  Adam  Kłysz,  naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska omówił powyższy raport. 
Komisja przyjęła raport do wiadomości. 

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych omówił powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla
Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  w  Kaliszu  –  samorządowego
zakładu budżetowego na 2020 rok. 
Pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił  powyższy  projekt  uchwały.  Poinformował,  że  kwota  dotacji  wynosi
361 600 zł. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  cen
maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie.
Pan  Krzysztof  Gałka,  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  omówił
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych,  których właścicielem lub zarządzającym jest  Miasto Kalisz,
udostępnionych  dla  operatora  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad
korzystania z tych obiektów. 
Pan  Krzysztof  Gałka,  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  omówił
powyższy projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał, co z systemem informacji pasażerskiej. Pan Gałka
odpowiedział,  że  zastąpi  go  nowa  aplikacja,  która  będzie  systemem  dynamicznej
informacji pasażerskiej. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta
Kalisza. 
Pan  Krzysztof  Gałka,  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  omówił
powyższy projekt uchwały. 



Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  części
nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Bujnickiego. 
Pani  Iwona  Kasprzak,  naczelnik  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Radny Mirosław zapytał o powierzchnie działek. Pani Kasprzak odpowiedziała, że jest
to 100-200 m2. 
Radny  Sławomir  Chrzanowski  zapytał,  co  z  pozostałymi  działkami,  czy  również
będzie potrzeba wyrażenia zgody. Naczelnik odpowiedziała,  że umowy pozostałych
części nieruchomości kończą się w czerwcu i lipcu 2021 roku. Radny dopytywał, czy
takie  umowy  są  zawarte  także  w  przypadku  innych  nieruchomości  w  mieście.
Otrzymał odpowiedź twierdzącą. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.10.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2019.  
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Następnie
pan Krzysztof Gałka, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wyjaśnił, że
będzie  jeszcze  wprowadzona  autopoprawka,  ponieważ  jeszcze  jedno  zadanie
dotyczące  węzła  przesiadkowego  należy  wprowadzić  do  wykazu  środków
niewygasających.  Wtrącił  się  także  pan  Jan  Adam  Kłysz,  naczelnik  Wydziału
Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska, który przekazał,  że być może jego
wydział również przygotuje autopoprawkę, choć nie wie, czy umowa będzie podpisana
do  czasu  sesji.  Umowa  dotyczy  wykonania  witacza  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego.
Głosowanie: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał,  czy  w  związku  z  powolnym  wykonywaniem
wskaźników,  Miasto  ponosi  jakieś  konsekwencje.  Pani  Monika  Otrębska-Juszczak,
zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta poinformowała, że na chwilę obecną
nie ma takich informacji. 
Głosowanie: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały
budżetowej na 2019 rok.



Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.14.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wysokości
ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
Pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych poinformował,  że  zmiana dotyczy wejścia  w życie  uchwały.  Wcześniej
widniał zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, teraz natomiast wejdzie
w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.15.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania radnych Rady
Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Pani  Monika  Otrębska-Juszczak,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta
omówiła powyższy projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmiana dotyczy zmiany członków,
za pana Dariusza Grodzińskiego w Komitecie będzie pani Karolina Sadowska. 
Głosowanie: 9 osób za, 1 osoba się wstrzymała (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.16.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty.
Pan  Jan  Adam  Kłysz,  naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska  omówił  powyższy  projekt  uchwały.  Dodatkowo  pani  Irena  Sawicka,
skarbnik  Miasta  przedstawiła  zmiany  dotyczące  opłat.  Następnie  wywiązała  się
dyskusja między radnymi, a naczelnikiem Kłyszem.
Głosowanie: 9 osób za, 1 osoba się wstrzymała (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.17.Korespondencja:
 Pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z apelem o przyjęcie

przez  radę  stanowiska  w  sprawie  potrzeby  ustawowych  zmian  zasad
organizacji finansów publicznych;
Przyjęto do wiadomości.

 Uwagi  i  postulaty  do  „Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego terenu ulic: Długa i Szeroka;
Przyjęto do wiadomości.

 Pismo  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski  podtrzymujące
stanowisko co do potrzeby ustawowych zmian zasad organizacji finansów
publicznych;
Przyjęto do wiadomości.

 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu nr SO – 0957/47/3/Ka/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza;



Przyjęto do wiadomości.
 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  

w Poznaniu nr SO – 0952/47/3/Ka-2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2020
rok;
Przyjęto do wiadomości.

 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu nr SO – 0951/69/D/3/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz
na 2020 rok. 
Przyjęto do wiadomości.

Ad.18.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.19.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, pan Sławomir Lasiecki
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

  /.../
  Sławomir Lasiecki


