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Protokół Nr 0012.04.34.2021
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Raport o stanie gminy za rok 2020.

4. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

6. Sprawozdanie  z  realizacji  w  2020  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 2020”.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2021 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2021-2043.

9. Korespondencja:

 Protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego

Zarządu Osiedla Asnyka,

 Pismo  w  sprawie  rezygnacji  z  funkcji  przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  oraz

członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście II.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia. 

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



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który

powitał wszystkich obecnych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania: 8 głosów za

(8 obecnych).

Ad. 3. Raport o stanie gminy za rok 2020.

Raport omówił pan Marcin Cieloszyk, sekretarz Miasta Kalisza.

Radna Elżbieta Dębska wspomniała o dużym wzroście deficytu budżetowego i spytała, czy

nie jest to niepokojąca sytuacja. Pan sekretarz wyjaśnił, że na początku roku deficyt był na

poziomie 6 105 932 zł, a ostatecznie na koniec roku wyniósł on 37.203.358,99 zł  lecz nie

wiąże się to ze zwiększeniem zadłużenia Miasta, ponieważ były to dodatkowe wolne środki

z lat ubiegłych. Pani skarbnik dodała, że po wszystkich rozliczeniach deficyt za 2020 rok

ostatecznie wynosi 3 412 000 zł.

Przewodniczący  komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek  zaapelował  o  zastanowienie  nad

możliwością  zintensyfikowania  działań  mających  na  celu  zwiększenie  funduszy

pozyskiwanych przez Miasto ze środków zewnętrznych.

Radny Włodarek zwrócił również uwagę na potrzebę usuwania uschniętych drzew na terenie

miasta, gdyż taki właśnie problem zgłaszają mieszkańcy uważający, że szpeci to w pewien

sposób obraz miasta. 

Komisja przyjęła raport do akceptującej wiadomości.

Ad. 4. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

Sprawozdanie omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do głosowania:  5  głosów za,  3  głosy wstrzymujące  się

(8 obecnych).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.



Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do głosowania:  5  głosów za,  3  głosy wstrzymujące  się

(8 obecnych).

Ad.  6.  Sprawozdanie  z  realizacji  w 2020 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 2020”.

Sprawozdanie omówił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

i Mieszkaniowych.

Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

Radny  Piotr  Mroziński  spytał  czy  ze  względu  na  wydatki  niewygasające  miasto  ponosi

jakieś konsekwencje finansowe. Pani skarbnik poinformowała,  że środki niewygasające to

przede wszystkim środki  z  niezrealizowanych umów, co wynika najczęściej  z niewydania

decyzji administracyjnej lub opóźnień. Środki te zostają zabezpieczone, miasto do nich nic

nie  dokłada  lecz  wprowadza  je  do  dochodów,  a  później  na  wydatki  miasta.  Wydatki

niewygasające nie powodują zwiększenia kosztów miasta.

Radni dopytywali o opóźnienia dotyczące przebudowy ulicy Częstochowskiej. Pan sekretarz

wyjaśnił,  że  są  pewne  opóźnienia  i  idzie  to  wolniej  niż  planowano,  a  wynikają  one

z tego, że pojawiło się wiele kolizji w gruncie, które nie były wcześniej przewidziane.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2021-2043.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

Radny  Piotr  Mroziński  spytał  o  wniosek  podjęty  na  jednym  z  ostatnich  stacjonarnych

posiedzeń  komisji  dotyczący  dostosowania  już  istniejącej  dokumentacji  projektowej  dla

monitoringu wizyjnego miasta,  ponieważ czas  ucieka  a  chciałby żeby do końca  kadencji

temat  ten  został  zakończony.  Pan  sekretarz  odpowiedział,  że  zbada  powyższy  temat

i przekaże odpowiedź przewodniczącemu komisji. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).



Ad. 9. Korespondencja:

 Protokoły  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyboru  przewodniczącego  oraz

wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla Asnyka,

Przyjęto do wiadomości.

 Pismo  w  sprawie  rezygnacji  z  funkcji  przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  oraz

członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście II.

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.

Ad. 11. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący 

      Komisji Prawa, Porządku Publicznego  

oraz Samorządu Osiedlowego 

        Rady Miasta Kalisza 

          /... / 

          Zbigniew Włodarek 


