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Protokół Nr 0012.04.41.2021
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

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

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Projekt uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2022 r.

4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  zasad  przyznawania

i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży

służbowych przysługujących radnym.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.

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

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

na lata 2021 – 2043.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 2021.

9. Korespondencja:

 Zarządzenie Nr 771/ 2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie

wyboru wariantu średniej  niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0951/697/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  13  grudnia  2021  r.  w  sprawie:  wyrażenia  opinii

o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w projekcie

budżetu na 2022 rok;



 Uchwała  Nr  SO  –  2/0952/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  13  grudnia  2021  r.  w  sprawie:  wyrażenia  opinii

o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2022 rok;

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0957/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii

o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022-2043.

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. Projekt uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2022 r.

Radna  Karolina  Sadowska  spytała,  czy  są  jakieś  przeciwwskazania,  aby grudniowa sesja

odbyła się wcześniej, niż przed samymi świętami.

Pani skarbnik,  Aneta Ochocka wyjaśniła,  że  terminy sesji  są ściśle związane z terminami

dotyczącymi trybu przygotowania projektu budżetu.

W związku z brakiem kolejnych uwag i zapytań dotyczących projektu uchwały przystąpiono

do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 4.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania

i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży

służbowych przysługujących radnym.

Głos  zabrała  pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta  omawiając

projekt uchwały. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:  4 głosów za, 4 osoby wstrzymały się od

głosu (8 obecnych).



Ad.  5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Prezydenta  Miasta

Kalisza.

Projekt uchwały omówił sekretarz Miasta Kalisza, pan Marcin Cieloszyk.

Radny Sławomir  Chrzanowski  spytał,  czy wprowadzenie  tej  zmiany od  1  sierpnia  było

jedną z możliwości, czy zmiana mogła zostać wprowadzona na przykład od 1 grudnia. Pan

sekretarz odpowiedział, że ustawa jednoznacznie wskazywała termin wprowadzenia zmiany

od 1 sierpnia. 

Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do głosowania: 4 głosów za, 4 osoby wstrzymały

się od głosu (8 obecnych).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za, 2 osoby wstrzymały

się od głosu (8 obecnych).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2021 – 2043.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:  7 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od

głosu (9 obecnych).

Ad.  8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają

z upływem roku budżetowego 2021.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

Radny Zbigniew Włodarek stwierdził, że samorząd kaliski powinien znaleźć inne podejście

do  planowania  inwestycji,  gdyż  sytuacja  w  finansach  samorządowych  i  publicznych  jest

bardzo dynamiczna.  Jako przykład podał przetarg na przebudowę boiska sportowego przy

I  LO w Kaliszu,  gdzie  kwota,  którą  zaplanowano na inwestycję  wynosiła  360 000,00 zł,

a  oferty  złożone  przez  wykonawców  kształtowały  się  na  poziomie  1  200  000,00  zł  -

1 300 000,00 zł. Zaproponował, aby wprowadzić taki system planowania, np. dwuletni, aby

wydatków niewygasających było mniej.

Radny Roman Piotrowski stwierdził, że taka zmiana nie wpłynie na poprawę sytuacji.

Pan Marcin Cieloszyk, sekretarz Miasta Kalisza wyjaśnił, że początkowo miała to być mała

przebudowa,  lecz  warunki  jakie  się  pojawiły  w  trakcie  opracowywania  dokumentacji



projektowej i warunki postawione przez konserwatora spowodowały, że projekt został bardzo

rozbudowany  w  stosunku  do  wcześniejszego  założenia.  Dodał,  że  gdyby  nie  pojawiły

dodatkowe  okoliczności,  koszt  inwestycji  nie  przekroczyłby  zaplanowanej  kwoty.  Radny

Roman Piotrowski stwierdził,  że taką informację radni powinni mieć przekazaną od razu,

żeby nie  było później  wątpliwości  dotyczących różnic między pierwotnym oszacowaniem

kosztów, a kosztem końcowym.

Radny Sławomir Chrzanowski zwrócił  uwagę na to,  że pomysł  na inwestycję pojawia się

zazwyczaj na długo przed tym, co zostaje w późniejszym czasie uzgodnione. Zaproponował,

aby bardziej zwracać uwagę na to, żeby przygotowania do inwestycji trwały maksymalnie do

zakończenia 3 kwartału, a samą  inwestycję rozpoczynać od początku roku.

Radny Piotr Mroziński spytał jak wygląda obecnie sytuacja z rewitalizacją płyty Głównego

Rynku.  Pan  sekretarz  odpowiedział,  że  jest  przygotowany  przez  projektanta  aktualny

kosztorys i postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.

Głosowanie: 8 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu (9 obecnych).

Ad. 9. Korespondencja:

 Zarządzenie Nr 771/ 2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie

wyboru wariantu średniej  niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;

Głos  zabrała  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza  omawiając  proces  wyboru

wariantu  średniej  niezbędnej  do  obliczenia  relacji  na  lata  2022-2025.  Wyjaśniła,

że  wskaźnik  ten  odnosi  się  do  możliwości  zaciągania  nowych  zobowiązań  oraz  spłaty

zobowiązań  dotychczasowych.  Dodała  również,  że  przeliczenia  dokonano  w  okresie

3-letnim i 7-letnim, między którymi różnice były niewielkie, ale korzystniejsze okazało się

wyliczenie wskaźnika w przypadku okresu 7-letniego.

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0951/697/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  13  grudnia  2021  r.  w  sprawie:  wyrażenia  opinii

o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w projekcie

budżetu na 2022 rok;

Głos  ponownie  zabrała  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza  omawiając  opinię

wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0952/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  13  grudnia  2021  r.  w  sprawie:  wyrażenia  opinii

o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2022 rok;



Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej omówiła pani skarbnik, Aneta Ochocka.

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0957/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii

o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022-2043.

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej omówiła pani skarbnik, Aneta Ochocka.

Ad. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

O głos poprosiła radna Elżbieta Dębska, poruszając temat noszenia odblasków przez osoby

piesze.  Nadmieniła,  że  kilka  lat  temu  w  telewizji  kaliskiej  noszenie  odblasków  było

promowane, lecz obecnie na ten temat mało co się mówi i ludzie tych odblasków nie noszą.

Radny  Sławomir  Chrzanowski  poinformował,  że  za  bezpieczeństwo  odpowiada  przede

wszystkim Policja  i  Straż Miejska i  właśnie te  jednostki  przeprowadzają najwięcej  takich

akcji  w  szkołach  oraz  przedszkolach.  Dodał,  że  czasami  w  takie  akcje  włącza  się  też

samorząd.  Wyjaśnił,  że  wojewódzkie  ośrodki  ruchu  drogowego  w  Polsce  zawsze  mają

zabezpieczone środki na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W tym roku w WORD Kalisz na

tego rodzaju akcje przeznaczono szczególnie wysokie środki, za które zakupiono odblaski,

kamizelki i inne gadżety. Dodał, że promowanie bezpieczeństwa na drodze jest niezmiernie

ważne,  ale  niestety  w  skali  całego  kraju  wygląda  to  słabo.  Dodatkowo  wspomniał,

że  noszenie  odblasków  wymagane  jest  w  przepisach  jedynie  poza  granicami

administracyjnymi  miasta.  Zaproponował,  że  radni  mogliby  spróbować  zainicjować  jakąś

akcję, znaleźć na nią środki, tak jak robią to radni w innych samorządach. Radny Sławomir

Lasiecki zaproponował, aby w tej sprawie wykorzystać Budżet Obywatelski i zgłosić takie

zadanie. Radny Piotr Mroziński spytał w jakiej skali konieczne jest dokonanie zakupu takich

odblasków i ile sztuk do tej pory na tego typu akcje zostało zakupionych. Radny Chrzanowski

odpowiedział, że na akcje przeprowadzone przez WORD w Kaliszu w kilku przedszkolach

zakupiono około 400-500 sztuk odblasków i kamizelek, a potrzeby są dużo większe. Radna

Elżbieta  Dębska  zwróciła  uwagę  na  to,  że  dzieci  poruszają  się  ulicami  w  ciągu  dnia,

a większą uwagę należałoby zwrócić na osoby w starszym wieku, które poruszają się właśnie

wieczorem,  po  zmroku.  Przewodniczący  komisji,  Zbigniew  Włodarek  zauważył,

że producenci np. plecaków dbają o to, aby odblaski były ich nieodzownym elementem, lecz

dorośli  niekoniecznie takie odblaski noszą.  Zaproponował,  aby w planie pracy komisji  na

kolejny rok umieścić punkt dotyczący tej sprawy i zająć się szerzej tym tematem.



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


