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 Protokół Nr 0012.4.4.2019
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,  

które odbyło się dnia 21 lutego 2019 roku.

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

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2020.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  skrócenia  i  wydłużenia  kadencji  rad  osiedli

i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.
7. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza

na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Korespondencja:
 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-

0951/18/D/4/Ka/2019  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  możliwości  sfinansowania
deficytu przez Miasto Kalisz na 2019 rok,

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-
0951/37/P/4/Ka/2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Kalisza,

 wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu w sprawie nadania nazwy
plantom,

 odpowiedź Prezydenta  na  wniosek  Komisji  nr  0012.4.13.2019 w sprawie  remontu
boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11. 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji,  Zbigniew  Włodarek  witając
wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).

Ad.3. Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2020.
Procedurę związaną z funduszem sołeckim omówiła pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik
Kancelarii  Rady  Miasta.  Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  Sołtys  Sołectwa



Dobrzec, pan Roman Różalski przekazał pismo informujące o tym, że Sołectwo nie wyraża
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Radna  Karolina  Sadowska,  pełniąca  jednocześnie  funkcję  Sołtysa  Sołectwa  Sulisławice
poinformowała, że również popiera decyzję o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego i jest
zdania,  aby  wszystko  pozostało  na  dotychczasowych  zasadach.  Zwróciła  uwagę  na  tzw.
„fundusz sołecki,” z którego środki corocznie były przekazywane sołectwom, a w poprzednim
roku mimo wielu pism kierowanych do różnych komórek Urzędu Miasta powyższe środki nie
zostały zabezpieczone w całości. Dodała, że nie wyobraża sobie, żeby w każdym kolejnym
roku miało to  tak wyglądać.  Pani  Zofia  Kaczmarek,  Sołtys  Sołectwa Sulisławice Kolonia
wspomniała,  że  nie  wie  nawet,  czy  w  poprzednim roku  środki  na  inwestycje  na  terenie
Sołectwa  Sulisławice  Kolonia  zostały  zabezpieczone,  czy  też  nie.  Pan  Krzysztof  Gałka,
p.o.  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  poinformował,  że  te  środki  były
w MZDiK i nie zostały wykorzystane, lecz nie posiada informacji jakie były okoliczności.
Pani Kaczmarek dodała, że od kiedy pana Gałki zabrakło w MZDiK, współpraca wyglądała
dużo gorzej.  Radna Sadowska podsumowała,  że sołtysi  zgadzają  się  na niewyodrębnienie
funduszu  sołeckiego,  lecz  pod  warunkiem,  że  układ,  na  który  dzisiaj  przystaną  sołtysi
faktycznie będzie miał przełożenie na rzeczywistość.
Pani Wawrzyniak zwróciła uwagę na to, aby zgłaszać takie sytuacje, ponieważ informacje,
które dziś usłyszała dotarły do jej wiadomości po raz pierwszy. Radny Sławomir Chrzanowski
odniósł  się  do  funduszu  sołeckiego  oraz  algorytmu,  według  którego  wyliczana  jest  jego
wysokość i stwierdził, że niestety według tych wyliczeń na dane sołectwo przypadają bardzo
ograniczone środki. Zauważył również, że w ostatnim czasie  planowane inwestycje nie są
realizowane  i  gdyby  nie  fakt,  że  radni  nieustannie  o  nie  dopytują,  niektóre
z nich nie  byłyby ujęte  w tegorocznym budżecie.  Zaproponował skierowanie wniosku do
Prezydenta  o  niewyodrębnianie  funduszu  sołeckiego,  ale  by  środki,  które  miały  być
przeznaczone na ten cel, przekazane zostały dla sołectw w ramach innych projektów.
Przewodniczący Komisji zaproponował, że jeśli kwestia wyodrębnienia funduszu sołeckiego
została  merytorycznie  przeanalizowana,  to  czy  Komisja  wyraża  zgodę  na  rozszerzenie
porządku obrad i poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2020 rok.
Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie rozszerzenia porządku obrad i dodanie jako
punkt  7  projektu  uchwały  w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie
Kalisza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki: 7 osób za (7 obecnych).

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  skrócenia  i  wydłużenia  kadencji  rad  osiedli
i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw.
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Kalisza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.



Głosowanie: 6 osób za (7 obecnych – Karolina Sadowska – brak głosu). 

 Ad. 8. Korespondencja:
 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-
0951/18/D/4/Ka/2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez
Miasto Kalisz na 2019 rok,
Przyjęto do wiadomości.
 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-
0951/37/P/4/Ka/2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Miasta Kalisza,
Przyjęto do wiadomości.
 wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu w sprawie nadania nazwy
plantom,
Pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady Miasta wyjaśniła, że wniosek został
również przekazany na Komisje Prawa oraz do Prezydenta i obecnie temat ten nadzorowany
jest przez wydział merytoryczny tj. Wydział Środowiska. 
Na chwilę obecną Komisja nie podejmuje żadnych decyzji w powyższym zakresie.
 odpowiedź Prezydenta  na  wniosek  Komisji  nr  0012.4.13.2019 w sprawie  remontu
boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11,
Przyjęto do wiadomości.

Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie dziękując
radnym za przybycie i udział w dyskusji. 

Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miasta Kalisza

/.../
Zbigniew Włodarek


