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Protokół Nr 0012.3.10.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony  plan  zajęć  jest  różny  w  poszczególnych  okresach  roku  szkolnego,
zasad udzielania i  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym
inne  stanowiska  kierownicze  w  szkole  oraz  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć  nauczycieli,  dla  których nie ustalono obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  obowiązujących  w  przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  Nr  16
im.  Powstańców  Wielkopolskich  1918-1919  w  Kaliszu  poprzez  likwidację
lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3. 

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Młodzieżowego  Domu  Kultury
w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby. 

8. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Plastycznego im. Tadeusza
Kulisiewicza  w  Kaliszu  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Kaliszu  przy  ul.  Rzemieślniczej  6  poprzez
stworzenie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13.

9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza.
10. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych

i  ulgowych  przejazdów  środkami  publicznego  transportu  zbiorowego
komunikacji  miejskiej  na  terenie  Kalisza  i  gmin,  z  którymi  Miasto  Kalisz
zawarło porozumienia.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uprawnień  do
bezpłatnych  i  ulgowych  przejazdów  środkami  publicznego  transportu
zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto
Kalisz zawarło porozumienia.



12. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny
nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.

13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru
opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  wyznaczenie  inkasentów  oraz  ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
16. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią.
18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego w rejonie  skrzyżowania ulic  Dobrzecka –
Podmiejska – II.

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej.

20. Korespondencja:
 Uchwała Nr SO - 0954_59_3_Ka_2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu

ws.  wyrażenia  opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza
sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2018  r.  wraz  z  informacją  o  stanie
mienia i objaśnieniami. 

 Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  WGM.0232.01.0031.2019.JH
D2019.04.03229  z  dnia  13  maja  2019  r.  w  sprawie  obniżenia  kapitału
zakładowego Spółki „AQUAPARK KALISZ” w formie umorzenia udziałów
(do wiadomości).

21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
22. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  pan
Sławomir Lasiecki, witając wszystkich obecnych radnych i gości. 
O  głos  poprosił  pan  █████ ████████*,  Przewodniczący  Rady  Rodziców
w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kaliszu. Poruszył on temat rozbudowy szkoły, która
jest  wykonywana  dzięki  przychylności  władz.  Cały  czas  brakuje  środków  na
wyposażenie klas, dlatego pan ████████* zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie
na ten cel środków. Wspomniał, że szkoła jest mała, a uczniów sporo dlatego zajęcia
trwają do późnych godzin popołudniowych. Im szybciej powstaną nowe klasy, tym
szybciej dzieci będą uczyły się w lepszych warunkach. 
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta poinformowała, że uchwała, która będzie przyjęta
podczas sesji  w maju zabezpiecza na rozbudowę szkoły kwotę 1 100 000 zł.  Pani
skarbnik stwierdziła,  że najprawdopodobniej  wyposażenie klas również zawiera się
w tej kwocie. 



Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Pani  Agnieszka  Wypych,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury poprosiła o zdjęcie z porządku obrad punktów 17, 18 i 19. Wyjaśniła, że
jest  możliwość  przeprowadzenia  ponownych  konsultacji  i  taka  decyzja  ze  strony
Prezydenta zapadła, również na wniosek radnego Radosława Kołacińskiego.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.
Zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej
nad rzeką Swędrnią.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Punkt został zdjęty z porządku obrad. 
Zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
skrzyżowania ulic Dobrzecka-Podmiejska II.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Punkt został zdjęty z porządku obrad. 
Zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  ulic  Kmiecej
i Torowej.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Punkt został zdjęty z porządku obrad. 
Przewodniczący  poinformował  jeszcze,  że  wpłynęły  autopoprawki  do  projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok oraz do projektu uchwały
w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta  Kalisza  na  lata
2019-2038.  
Radny Dariusz Grodziński złożył wniosek o zmianę kolejności punktów w porządku
obrad  -  punkt  10  staje  się  punktem  11  porządku  obrad  a  punkt  11  punktem  10.
Uzasadnił  to tym, że pierwszy omawiany powinien być ten projekt uchwały, który
zawiera dalej idące zmiany, propozycje. 
Pan Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta poprosił o utrzymanie porządku obrad
i nie zamienianie punktów. Dodatkowo stwierdził, że uchwała zaproponowana przez
niego jest bardziej przemyślana, ponieważ druga nie do końca określa konsekwencje
finansowe dla Miasta na kolejne lata. 
Wobec  powyższego  rozpoczęto  głosowanie  nad  wnioskiem:  6  osób  za,  2  osoby
przeciw, 1 osoba się wstrzymała ( 9 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Następnie  przegłosowano  cały  porządek  obrad  wraz  ze  zmianami:  9  osób  za
(9 obecnych). Porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami został przyjęty. 

Ad.3.Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 rok.
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższe sprawozdanie. 
Głosowanie: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Sprawozdanie zostało
przyjęte. 

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za
2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 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.5.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad
rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny  w  poszczególnych  okresach  roku
szkolnego,  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  dyrektorom i  wicedyrektorom szkół  oraz  nauczycielom
pełniącym  inne  stanowiska  kierownicze  w  szkole  oraz  tygodniowego
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla  których  nie  ustalono
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  obowiązujących
w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez
Miasto Kalisz.
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  omówił  powyższy  projekt
uchwały.  Poinformował,  że  zmiana  dotyczy  pensum nauczycieli,  którzy  prowadzą
grupę dzieci w wieku 6 lat i młodszych w grupach mieszanych. Dodał, że zawsze była
taka  praktyka,  że  nauczyciele  tych  grup pracowali  25  godzin  tygodniowo,  a  teraz
wprowadza się taki zapis, aby utrzymać porządek prawny. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  Nr  16
im.  Powstańców  Wielkopolskich  1918-1919  w  Kaliszu  poprzez  likwidację
lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3. 
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  omówił  powyższy  projekt
uchwały. Poinformował, że omawiane dziś uchwały w punktach 5-9 były poprzedzone
uchwałami intencyjny, a następnie Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną
opinię. 
Radny Dariusz Grodziński przypomniał, że w dniu wczorajszym radni na posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu prosili o przedstawienie kosztów zmiany siedzib
jednostek. 
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  wyjaśniła,  że  omówione  zostaną  dzisiaj
autopoprawki do uchwał finansowych i właśnie tam zabezpieczone są 400 000 zł dla
Młodzieżowego Domu Kultury i 200 000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu.
Dodała, że są to pieniądze z wolnych środków.  
Prezydent  Miasta,  pan  Krystian  Kinastowski  poinformował,  że  kwoty  te  zostały
oszacowane na podstawie projektów adaptacji obu budynków. Chociaż wiadomo, że
przy tego typu pracach może wystąpić pewne niedoszacowanie. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury
w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Liceum  Plastycznego
im.  Tadeusza  Kulisiewicza  w  Kaliszu  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół



Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie
nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13.
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  omówił  powyższy  projekt
uchwały.
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza.
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  omówił  powyższy  projekt
uchwały.
Radni  Sławomir  Chrzanowski  i  Sławomir  Lasiecki  dopytywali,  jak  wygląda
funkcjonowanie takiej szkoły, która powinna być zlikwidowana. 
Pan  Witczak  odpowiedział,  że  przeważnie  jest  tak,  że  dana  szkoła  funkcjonuje
w ramach zespołu szkół wraz z innymi szkołami. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.10.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uprawnień  do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło
porozumienia.
Radny Mirosław Gabrysiak zapytał, jakie skutki finansowe rodzi ten projekt i z czego
zostaną pokryte koszty uchwały.
Radny Dariusz Grodziński poinformował, że w kampanii wyborczej podczas wyborów
samorządowych  obecny  Prezydent  oszacował,  że  koszty  darmowej  komunikacji
wyniosą 5 000 000 zł, natomiast radni klubu  Koalicja Obywatelska RP uważali, że
będzie  to  8  000  000  zł  rocznie  bez  opłat,  które  w  tej  chwili  są  ponoszone  za
komunikację miejską w Kaliszu. Dodał, że w ramach współpracy i chęci osiągnięcia
wspólnego  stanowiska  zgodzi  się,  aby  przesunąć  termin  wejścia  w życie  uchwały
z 1 lipca 2019 r. na 1 stycznia 2020 r. Drugą autopoprawką zgłoszoną przez radnego
było  dodanie  w  par.  1  ust.  2  po  słowach:  Kaliska  Karta  Mieszkańca  zwrotu
zarejestrowana przez kasownik w autobusie. Radny podsumował, że skutki finansowe
wyniosą 7 900 000 zł. 
Radny  Artur  Kijewski  zapytał,  czy  dobrze  rozumie,  że  radny  Grodziński  zmienił
zdanie  od  kampanii  wyborczej,  ponieważ  wtedy  opowiadał  się  za  darmową
komunikacją  miejską,  ale  tylko  częściowo,  nie  dla  wszystkich  mieszkańców.
Dodatkowo radny liczy, że w takim wypadku jeżeli poglądy pana Grodzińskiego są
zbieżne z poglądami Prezydenta, Krystiana Kinastowskiego, to działanie w kierunku
darmowej komunikacji będzie ściśle konsultowane z władzami i nastąpi współpraca.
Radny  Grodziński  stwierdził,  że  podczas  kampanii  zakładali,  że  darmowa
komunikacja  obejmie dzieci,  młodzież  i  uczniów,  ale  w toku rozmów radni  klubu
przekonali  się,  że warto złożyć projekt uchwały,  który poszerzy grono osób,  które
będą mogły skorzystać z ulgi. Dodał, że są jak najbardziej otwarci na współpracę. 
Radny Sławomir Lasiecki podkreślił,  że najważniejsze jest dobro mieszkańców, ale
jest  przeciwny temu,  aby wszyscy mieszkańcy korzystali  z  darmowej  komunikacji



miejskiej,  ponieważ uważa,  że nie każdy będzie z tego zadowolony. A dodatkowo
spowoduje to, że zmniejszy się pula pieniędzy przeznaczona na inwestycje. 
Prezydent  Miasta  stwierdził,  że  na  problem ze  smogiem,  korki  i  brak  parkingów
należy spojrzeć szerzej. Na pewno bezpłatna komunikacja niesie za sobą taki plus, że
poprawi  się  punktualność  przyjazdu autobusów,  ponieważ  nie  będzie  konieczności
kupowania biletów u kierowców. Mimo to uważa, że uchwała zaproponowana przez
klub radnych Koalicja Obywatelska RP jest  nieprzemyślana,  ponieważ należało by
przeanalizować rozkłady jazdy autobusów. Pan Kinastowski wspomniał, że urząd już
pracuje nad dopasowaniem rozkładów do nowych warunków. Nawiązana jest również
współpraca  z  profesjonalistami  z  Wrocławia,  którzy  pomogą  dostosować  siatkę
połączeń  autobusów  do  ewentualnego  wprowadzenia  darmowej  komunikacji.
Prezydent  zobowiązał  się,  że  do  końca  kadencji  powstanie  bardzo  dobry  system
komunikacji w mieście i do tego dąży już teraz poprzez uchwałę, którą zaproponował.
Uważa,  że  zaproponowana  uchwała  przez  klub  radnych  miała  na  celu  ponaglenie
Prezydenta, aby wprowadził ulgi w komunikacji.  Uważa, że propozycja złożona ze
swojej  strony  odpowiada  na  obecne  zapotrzebowanie,  ponieważ  jest  kierowana  do
osób  starszych,  którzy  obecnie  najwięcej  korzystają  z  autobusów  Kaliskich  Linii
Autobusowych. 
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że zarzut, że uchwała jest nieprzemyślana jest
wyssany z palca, ponieważ koszty obliczono na podstawie danych z rozliczenia spółki
za  ubiegły  rok.  Dodał,  że  kalkulacja  kosztów  jest  utworzona  racjonalnie
i zachowawczo. Oprócz tego według projektu z darmowych przejazdów skorzystają
mieszkańcy Kalisza, ale prawdopodobnie komunikacją jeżdżą też osoby spoza Miasta,
co  obniży  podany  koszt.  Radny  poruszył  temat  tego,  że  radni  Klubu  Koalicji
Obywatelskiej przyszli do Prezydenta z propozycją, aby wspólnie zastanowić się nad
budżetem i wspólnie go zbudować, natomiast Prezydent odrzucił tę propozycję. Na
koniec dodał, że celem uchwały jest zmiana nawyków komunikacyjnych mieszkańców
Kalisza. 
Radny  Sławomir  Chrzanowski  zauważył,  że  władze  nie  mają  wpływu  na  pewne
rzeczy,  takie  jak  na  przykład  zapowiadane  podwyżki  wody,  czy  opłaty  za  śmieci.
Dlatego warto było by działać w zakresie, na które władze Miasta mają wpływ, tak jak
w  tym  przypadku.  Radny  stwierdził,  że  martwi  go  negatywna  postawa
Przewodniczącego Komisji wobec tego projektu uchwały. 
Radny Artur Kijewski wyjaśnił, że to nie jest tak, że wszyscy są przeciwko bezpłatnej
komunikacji i nalega, aby zachować szacunek do opinii i pomysłów innych. Zauważył,
że wszyscy doskonale wiedzą, że decyzja odbije się na budżecie, a niektórzy próbują
się na tym projekcie uchwały wypromować medialnie. 
Prezydent,  Krystian  Kinastowski  powiedział,  że  wprowadzenie  bezpłatnej
komunikacji spowoduje realne rozwiązanie problemów, natomiast jeśli się okaże, że
działania te nie przyniosą rezultatów Miasto będzie reagowało. 
Radny Mirosław Gabrysiak stwierdził, że sam pomysł jest warty uwagi i potrzebny,
ale  wprowadzanie  bezpłatnej  komunikacji  już  od  1  stycznia  i  pośpiech
w procedowaniu nie są wskazane. Dodał, że jeżeli dalibyśmy sobie czas na rzetelne
ustalenie skutków finansowych to można by wprowadzić na razie częściowo, tak jak
proponuje  Prezydent,  a  następnie  po  analizie  jak  to  funkcjonuje  rozszerzyć  grono
odbiorów, którzy będą mogli korzystać z ulgowych przejazdów. 



Radna  Karolina  Sadowska  zaproponowała,  aby działać  na  rzecz  mieszkańców,  ale
powoli i etapami bo mieszkańcy nie tylko oczekują bezpłatnej komunikacji, ale też
wielu innych rzeczy na przykład budowy dróg osiedlowych. 
Radny Grodziński na koniec wyjaśnił, że obliczenia były robione rzetelnie i oddają
stan faktyczny, a realizacja sztandarowej obietnicy wyborczej jaką jest wprowadzenie
bezpłatnej komunikacji nie wymaga tyle pracy, co na przykład rewitalizacja Głównego
Rynku. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów ogłosił krótką przerwę. 

Następnie  poddano  pod  głosowanie  pierwszy  wniosek  radnego  Dariusza
Grodzińskiego w sprawie zmiany zapisu w § 3 projektu uchwały w sprawie: zmiany
uchwały  w  sprawie  uprawnień  do  bezpłatnych  i  ulgowych  przejazdów  środkami
publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza
i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia terminu wejścia w życie z dnia
1 lipca 2019 r. na dzień 1 stycznia 2020 r.
Głosowanie:  3  osoby  za,  5  osób  przeciw,  1  osoba  się  wstrzymała  (9  obecnych).
Wniosek został odrzucony. 
Drugi  wniosek  radnego  Dariusza  Grodzińskiego  w  sprawie  wprowadzenia  zmiany
w § 1 ust. 2 projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uprawnień do
bezpłatnych  i  ulgowych  przejazdów  środkami  publicznego  transportu  zbiorowego
komunikacji  miejskiej  na  terenie  miasta  Kalisza  i  gmin,  z  którymi  Miasto  Kalisz
zawarło porozumienia polegające na wpisaniu po słowach: Kaliska Karta Mieszkańca
zwrotu zarejestrowana przez kasownik w autobusie.
Głosowanie:  3  osoby  za,  5  osób  przeciw,  1  osoba  się  wstrzymała  (9  obecnych).
Wniosek został odrzucony. 
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uprawnień
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
komunikacji  miejskiej  na  terenie  Kalisza i  gmin,  z  którymi Miasto Kalisz  zawarło
porozumienia: 3 osoby za, 6 osób przeciw (9 obecnych). Projekt uchwały nie uzyskał
pozytywnej opinii. 

Ad.11.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uprawnień  do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło
porozumienia.
Wobec  braku pytań  przystąpiono do  głosowania:  9  osób za  (9  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny
nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.
Pani  Iwona  Kasprzak,  naczelnik  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Radny  Sławomir  Chrzanowski  zapytał,  czy  darowizna,  o  której  mowa  jest
opodatkowana. Naczelnik wyjaśniła, że nie jest. 



Radny Radosław Kołaciński spytał, dlaczego wybrano darowiznę, a nie na przykład
bonifikatę  99%.  Pani  Kasprzak  odpowiedziała,  że  w  przypadku  darowizny,  jeżeli
jednostka  obdarowana  nie  wykorzystuje  nieruchomości  zgodnie  z  celami,  które
wskazała wcześniej, nieruchomość można odebrać, jeżeli natomiast udzielona została
by bonifikata takiej możliwości nie ma. 
Głosowanie:  8  osób  za,  1  –  brak  głosu  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w  sprawie  zarządzenia
poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  wyznaczenie  inkasentów  oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę oraz autopoprawkę. 
Głosowanie:
Autopoprawka:  7  osób  za,  1  –  brak  głosu  (8  obecnych).  Autopoprawka  została
przyjęta.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały, 1 – brak
głosu  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę oraz autopoprawkę. 
Radny Radosław Kołaciński poruszył temat mieszkańców ul. Głogowskiej, którzy już
bardzo długo oczekują na remont ich ulicy. 
Autopoprawka:  7  osób  za,  1  –  brak  głosu  (8  obecnych).  Autopoprawka  została
przyjęta.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały, 1 – brak
głosu  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.16.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Głosowanie:  5  osób  za,  3  osoby  przeciw  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.17.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią.

Ad.18.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic
Dobrzecka – Podmiejska – II.



Ad.19.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej.

Ad.20.Korespondencja:
 Uchwała  Nr  SO  -  0954_59_3_Ka_2019  Składu  Orzekającego  RIO

w Poznaniu ws. wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta
Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami. 
Przyjęto do wiadomości.

 Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  WGM.0232.01.0031.2019.JH
D2019.04.03229  z  dnia  13  maja  2019  r.  w  sprawie  obniżenia  kapitału
zakładowego  Spółki  „AQUAPARK  KALISZ”  w  formie  umorzenia
udziałów (do wiadomości).
Przyjęto do wiadomości.

Ad.21.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.22.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów,
pan  Sławomir  Lasiecki  zamknął  posiedzenie  dziękując  wszystkim  za  udział  oraz
dyskusję. 

     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../
  Sławomir Lasiecki

* Wyłączenie  jawności  w zakresie  danych osobowych,  na  podstawie  art.  5  ust.  2  z  dnia
6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  jawność  wyłączyła  Katarzyna
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta. 


