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Protokół Nr 0012.03.22.2020
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.05.20.2020
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.04.19.2020
Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.07.20.2020
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.06.23.2020
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.08.24.2020
 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2020 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. (B+E+P+Rodz+R+Ś)
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za

2019 rok. (B+E)
5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia

2019 r. (B+E+P+Rodz+R+Ś)
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6. Raport  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2019  r.
(Rodz)

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. (B+Rodz)
8. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  przystąpienia  do Stowarzyszenia

Gmin i Powiatów Wielkopolski. (P)
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  przez  Miasto  Kalisz  zadań

publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. (B+E)
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia  w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „Program  profilaktyki
nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”. (B+Rodz)

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Miasta  Kalisza  do  realizacji  Programu
„Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. (B+Rodz)

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz umowy
na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu
Regionalna  Zintegrowana  Infrastruktura  Informacji  Przestrzennej  Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej. (B+P+R)

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz
z autopoprawką. (B+E+P+Rodz+R+Ś)

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2020-2039 wraz z autopoprawką. (B+E+P+Rodz+R+Ś)

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  reprezentowania  Miasta  Kalisza
w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin,, Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. (B+Ś)

16. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku ze
stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2. (B+R)

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków
transportowych za  okres  od  1 stycznia  2020 roku do dnia  31  grudnia  2020 roku.
(B+R)

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2020  roku  dotacji  dla  właścicieli  lub
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji. (B + R)

19. Projekt  uchwały w sprawie  Budżetu  Obywatelskiego Miasta  Kalisza  na 2021 rok.
(B+P+R)

20. Projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  wskazanym  grupom  przedsiębiorców,
których  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności
rat podatku od nieruchomości.(B+R)

21. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania dla strefy usługowej – Wrocławska.(B+R+Ś)

22. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu. (Rodz)
23. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6823.01.0031.2020.BJW z dnia 12-03-2020 r.

w  sprawie  nabycia  do  zasobu  Miasta  Kalisza  prawa  własności  nieruchomości
położonej  w Kaliszu  przy ulicy Podgórze  8,  oznaczonej,  jako działka  118 o  pow.
0.2042 m2 w obr. 043 Rogatka. (R)

24. Korespondencja.
 Pismo Komendanta Policji w Kaliszu z dnia 10-03-2020 r. (B+P)
 Pismo Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27.02.2020 roku. (B+R)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGK.6625.0002.2020 z dnia 18-03-2020 r. (P)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGK.6625.0005.2020 z dnia 18-03-2020 r. (P)
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 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGK.6625.0006.2020 z dnia 18-03-2020 r. (P)
 Pismo Rad Osiedli Miasta Kalisza z dnia 10-03-2020 r. (P)
 Pismo Dyrektora  Publicznego Przedszkola  Nr 19  z  Oddziałami  Integracyjnymi

Razem w Kaliszu z dnia 05.03.2020 r. w sprawie poparcia inwestycji dotyczącej
ogrodzenia. (E+R)

 Pismo  intencyjne  z  dnia  30-03-2020  r.  w  sprawie  stworzenia  nieformalnego
Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego przy Radzie Miasta. (E)

 Pismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z dnia 13-03-2020 r. (E)
 Pismo Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego z dnia 26-02-2020 r. (E+R)
 Pismo  Komitetu  Organizacyjnego  Obchodów  Jubileuszu  100-lecia  Szkoły

Podstawowej Nr 4 w Kaliszu z dnia 04-03-2020 r. (E)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WE.2001.0001.2020 z dnia 25-02-2020 r. (E)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.AM.722430-0170/05 z dnia 20-03-2020 r.

(E+R)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WKST.3033.55.2020 z dnia 20-03-2020 r. (E)
 Prośba pana ....  z dnia 25-02-2020 r.  w sprawie wydania w postaci albumowej

rysunków. (E)
 Wniosek mieszkańców dot. przywrócenia Szkole Podstawowej przy ulicy Polnej

17 dawnego numeru 5. (E)
 Pismo mieszkańców osiedla Majków z dnia 03.03.2020 roku. (R)
 Pismo Rady Osiedla Rajsków z dnia 10-03-2020 r. dot. przebiegu trasy objazdu

w czasie remontu mostu. (R)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza KPM.0004.0002.2020 z dnia 26-03-2020 r. (R)
 Pismo WGOŚ.7021.07.0044.2020 z dnia 16-03-2020 r. (Ś)
 Uchwała Rady Osiedla Rajsków z dnia 27-02-2020 r. (Ś)
 Pismo spółki Poz Bruk z dnia 15-04-2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od

nieruchomości. (B+R)
 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu

Nr SO – 0954/17/4/Ka/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii
o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Miasta  Kalisza  za  rok  2019  wraz  
z informacją o stanie mienia komunalnego. (B+E+P+Rodz+R+Ś)

25. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
26. Zamknięcie posiedzenia.

***************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński witając
wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta,  pan Tadeusz Skarżyński odczytał  pismo Prezydenta Miasta,
Krystiana  Kinastowskiego,  w  którym  przedstawiono  prośbę  o  zdjęcie  z  porządku  obrad
projektu  uchwały  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Kalisza  na  2021  rok.  Pan
Skarżyński wyjaśnił, że Prezydent jest autorem projektu uchwały i on również wnioskował
o rozszerzenie  porządku obrad  o  ten  dokument.  W związku z powyższym zmiana ta  nie
będzie poddawana pod głosowanie. 
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Kalisza, pan Krystian Kinastowski, który odniósł się
do  uchwał  w  punktach  16:  Projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  z  podatku  od
nieruchomości  w  związku  ze  stanem  epidemii  wywołanym  wirusem  SARS-CoV-2  i  17:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Prezydent poprosił, aby tych
uchwał nie poddawać pod głosowanie,  ponieważ są one zbyt daleko idące i  nie do końca
przemyślane.  Rozumie  intencje  radnych,  którzy  przygotowali  te  uchwały,  ale  uważa,  że
bardziej  właściwe  będzie  działanie,  jakie  proponuje  urząd,  czyli  przyjęcie  uchwały,  która
odracza  miejskie  podatki  dla  przedsiębiorców  i  daje  możliwość  przesunięcia  opłat  do
września lub nawet ich umorzenia. Proponowane dziś uchwały w ocenie zarówno Prezydenta,
jak  i  skarbnika  mają  zbyt  szeroki  zakres,  co  może  spowodować,  że  i  tak  już  mocno
nadszarpnięty  budżet  ucierpi  jeszcze  bardziej.  Prezydent  uspokoił,  że  uchwała,  którą
zaproponował  wywoła  podobne  skutki  do  tej  złożonej  przez  klub  radnych  Koalicji
Obywatelskiej. Jednocześnie uchwała da czas na obserwowanie rozwoju sytuacji wspólnie na
przykład  z  Regionalną  Izbą  Gospodarczą  w  Kaliszu,  z  którą  Prezydent  jest  w  stałym
kontakcie.  Powołano  również  zespół,  który  ocenia  skutki,  jakie  niesie  obecna  sytuacja
epidemiologiczna i jakiej pomocy potrzebują lokalni przedsiębiorcy. Dodał, że beneficjentem
powinni  być  kaliscy  przedsiębiorcy,  a  nie  fundusze  inwestycyjne,  czy  duże  instytucje
finansowe, które są właścicielami galerii handlowych. Jednocześnie Prezydent zapewnił, że
rozumie  intencje  i  jest  to  dla  niego  sygnał,  że  władze  powinny pomagać  w tej  sytuacji.
Wyjaśnił,  że  mimo  wszystko  miasto  nadal  musi  wykonywać  zadania  założone
w  budżecie.  Dodał,  że  w  projekcie  uchwały  radnych  Koalicji  Obywatelskiej  zabrakło
informacji,  z  których  inwestycji  należy  zrezygnować,  aby  móc  sfinansować  pomoc  dla
przedsiębiorców. Zapewnił,  że  miasto  pomoże w sprawach podatków lokalnych,  choć ma
informacje, że koszty z tym związane nie odgrywają aż tak ważnej roli w przedsiębiorstwie.
Przewodniczący Rady Miasta w nawiązaniu do prośby Prezydenta stwierdził, że posiedzenie
komisji jest takim miejscem, gdzie można podyskutować i rozwiać wątpliwości. 
Radna Agnieszka Konieczna złożyła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 21:
Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania dla strefy usługowej – Wrocławska. Radna umotywowała swój wniosek
tym, że należy dokładnie zapoznać się z projektem uchwały i go przedyskutować, a w tej
chwili nie ma takiej możliwości. 
Prezydent Miasta, pan Krystian Kinastowski poprosił, aby nie zdejmować z porządku obrad
punktu  dotyczącego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Wyjaśnił,  że
obszar,  o  którym  mowa  jest  strategiczny  dla  rozwoju  miasta.  Kalisz  potrzebuje  terenów
inwestycyjnych przeznaczonych na nowoczesne usługi,  których brakuje. Dodał, że na tym
terenie dominują firmy produkcyjne,  a  miejscowy plan  pozwoli  na dopuszczenie budowy
kilkukondygnacyjnych nowoczesnych biurowców. Prezydent przyznał, że do urzędu zgłaszają
się inwestorzy, którzy chcą na tym terenie coś pobudować, ale często miasto jest zmuszone
odmawiać ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Radny Artur Kijewski wskazał, że omawiany miejscowy plan zagospodarowania obejmuje
dość duży obszar i nauczeni tym, co się wcześniej działo proponuje, aby przełożyć ten projekt
uchwały na kolejny miesiąc, ponieważ czas ten pozwoli radnym na uzyskanie potrzebnych
informacji.   
Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały znajdującego się w punkcie 21: Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania dla strefy
usługowej – Wrocławska.
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 3 osoby przeciw (10 obecnych). Projekt uchwały
został zdjęty z porządku obrad.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i  Integracji  Europejskiej:  10 osób za,  4 osoby przeciw
(14 obecnych). Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej:  5 osób za, 1 osoba przeciw (6 obecnych).
Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.
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Radna Barbara  Oliwiecka  poinformowała,  że  projekty uchwał  złożone zostały przez  klub
radnych Koalicji Obywatelskiej, a nie klub radnych Platformy Obywatelskiej.
Radny Dariusz  Grodziński  wyraził  wątpliwość,  co  do  tego,  czy  Prezydent  może  składać
wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwał, których nie jest autorem. Przewodniczący Rady
Miasta poinformował, że kwestia ta zostanie skonsultowana z radcą prawnym. 
Radny Artur  Kijewski  powiedział,  że  popiera  zdjęcie  z  porządku obrad  uchwał  z  punktu
16  i  17,  ponieważ  według  niego  nie  rozwiązują  one  całkowicie  problemów.  Ponadto
zaproponował,  aby  przedstawiciele  wszystkich  klubów  włączyli  się  w  prace  nad
kompleksowymi  rozwiązaniami  dla  lokalnych  przedsiębiorców.  Dodał,  że  uchwała  klubu
radnych Koalicji Obywatelskiej nie wyczerpuje do końca zbioru podmiotów, które powinny
być  objęte  pomocą.  Ponadto  kryterium  powinno  być  to,  jakie  straty  poniosło  dane
przedsiębiorstwo.
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady Miasta  poinformowała,  że  radca
prawny uważa, że wniosek Prezydenta o zdjęcia z porządku obrad projektów uchwał, które
nie są jego autorstwa można poddać pod głosowanie.
Radny Grodziński powiedział,  że przychyla się do pomysłu, aby prace nad rozwiązaniami
wypracowywać  w  większym  gronie.  Wyjaśnił,  że  podmioty  ujęte  w  uchwale  zostały
zaczerpnięte  z  ustawy  antykryzysowej.  Chociaż  jeżeli  pojawi  się  podstawa  prawna
w przyszłości można poszerzyć zakres podmiotów. 

Wniosek  Prezydenta  Miasta  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  punktu  16:  Projekt  uchwały  
w  sprawie  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  w  związku  ze  stanem  epidemii
wywołanym wirusem SARS-CoV-2.
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 3 osoby przeciw (10 obecnych). Projekt uchwały
został zdjęty z porządku obrad.
Komisja  Rozwoju,  Mienia Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  6 osób za,  7  osób przeciw,  
1 osoba się wstrzymała (14 obecnych). Projekt uchwały nie został zdjęty z porządku obrad.

Wniosek  Prezydenta  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  punktu  17: Projekt  uchwały  w  sprawie
określenia  wysokości  stawek podatku od środków transportowych za  okres  od 1 stycznia
2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 3 osoby przeciw (10 obecnych). Projekt uchwały
został zdjęty z porządku obrad.
Komisja  Rozwoju,  Mienia Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  6  osób za,  7  osób przeciw,  
1 osoba się wstrzymała (14 obecnych). Projekt uchwały nie został zdjęty z porządku obrad.

Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad wraz ze zmianami:
Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Porządek obrad został przyjęty. 
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  11  osób  za  (11  obecnych).  Porządek  obrad  został
przyjęty.

Radny  Zbigniew  Włodarek  zaproponował,  aby  zdjąć  z  porządku  obrad  projekt  uchwały
dotyczący budżetu obywatelskiego, ponieważ ze względu na okoliczności nie był on do końca
przedyskutowany. Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że Prezydent, jako wnioskodawca
wycofał ten projekt uchwały, a Przewodniczący informował o tym na początku posiedzenia. 

Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  9  osób  za  
(9 obecnych). Porządek obrad został przyjęty.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych). Porządek obrad
został przyjęty.
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Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  12  osób  za,  2  osoby  się
wstrzymały (14 obecnych). Porządek obrad został przyjęty.
Komisja Środowiska i  Gospodarki Komunalnej:  6 osób za (6 obecnych).  Porządek obrad
został przyjęty.

Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. (B+E+P+Rodz+R+Ś)
Przewodniczący  Rady  Miasta  poinformował,  że  radni  dostali  wiadomość,  że  pytania  do
poszczególnych  punktów porządku  obrad  można  zgłaszać  na  piśmie  do  Kancelarii  Rady
Miasta.  Pytania  takie  nie  wpłynęły,  ale  jeżeli  teraz  jakieś  się  pojawiły  prosi  o  ich
przedstawienie.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja  Budżetu  i  Finansów:  7  osób  za,  3  osoby  się  wstrzymały  (10  obecnych).
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Komisja  Edukacji,  Kultury i  Sportu:  8 osób za,  3 osoby się  wstrzymały (11 obecnych).
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 6 osób za, 3 osoby się
wstrzymały (9 obecnych). Sprawozdanie zostało przyjęte.
Komisja  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej:  6  osób  za,  5  osób  się  wstrzymało  
(11 obecnych). Sprawozdanie zostało przyjęte.
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  9  osób  za,  4  osoby  się
wstrzymały (13 obecnych). Sprawozdanie zostało przyjęte.
Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej:  4  osoby  za,  2  osoby  się  wstrzymały  
(6 obecnych). Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2019 rok. (B+E)
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja  Budżetu  i  Finansów:  7  osób  za,  2  osoby  się  wstrzymały  (9  obecnych).
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Komisja  Edukacji,  Kultury i  Sportu:  8 osób za,  3 osoby się  wstrzymały (11 obecnych).
Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.5.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2019 r. (B+E+P+Rodz+R+Ś)
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 2 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Informacja
została przyjęta.
Komisja  Edukacji,  Kultury i  Sportu:  9 osób za,  2 osoby się  wstrzymały (11 obecnych).
Informacja została przyjęta.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 7 osób za, 2 osoby się
wstrzymały (9 obecnych). Informacja została przyjęta.
Komisja  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej:  8  osób  za,  3  osoby  się  wstrzymały
(11 obecnych). Informacja została przyjęta.
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  9  osób  za,  4  osoby  się
wstrzymały (13 obecnych). Informacja została przyjęta.
Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej:  5  osób  za,  1  osoba  się  wstrzymała
(6 obecnych). Informacja została przyjęta.
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Ad.6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
(Rodz)
Wobec  braku  uwag  Komisja  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  przyjęła  powyższy
raport.

Ad.7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. (B+Rodz)
Wobec braku uwag Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej przyjęła powyższą ocenę. 

Ad.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski. (P)
Głosowanie:
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  9  osób  za  
(9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.  Projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  do realizacji  przez  Miasto  Kalisz  zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. (B+E)
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów:  9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  11  osób  za  (11  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zawarcie  porozumienia  w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „Program
profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”. (B+Rodz)
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów:  9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do realizacji Programu
„Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  –  edycja  2019-2020  realizowanego  ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. (B+Rodz)
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów:  9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz
umowy  na  realizację  wspólnego  zadania,  polegającego  na  zarządzaniu  i  utrzymaniu
systemu  Regionalna  Zintegrowana  Infrastruktura  Informacji  Przestrzennej
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. (B+P+R)
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów:  9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  9  osób  za  
(9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  13  osób  za  (13  obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz
z autopoprawką. (B+E+P+Rodz+R+Ś)
Pani Irena Sawicka, skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Poinformowała, że
autopoprawka  dotyczy  modernizacji  Szkoły  Podstawowej  Nr  11.  Wyjaśniła,  że  podczas
rozpoczętych już prac, kiedy odkryto stary fundament stwierdzono, że zakres robót musi być
poszerzony i będzie to koszt 10 000 zł.
Głosowanie nad autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów:  9 osób za (9 obecnych).  Autopoprawka została pozytywnie
zaopiniowana.
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  11  osób  za  (11  obecnych).  Autopoprawka  została
pozytywnie zaopiniowana.
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  9  osób  za  
(9 obecnych). Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej:  11 osób za (11 obecnych). Autopoprawka
została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  13  osób  za  (13  obecnych).
Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej:  6  osób  za  (6  obecnych).  Autopoprawka
została pozytywnie zaopiniowana.

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały wraz z autopoprawką
został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  11  osób  za  (11  obecnych).  Projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  9  osób  za  
(9 obecnych). Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały
wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  13  osób  za  (13  obecnych).
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej:  6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały
wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020-2039 wraz z autopoprawką. (B+E+P+Rodz+R+Ś)
Pani Irena Sawicka, skarbnik miasta poinformowała, że pojawiła się możliwość aplikowania
o  środki  na  termomodernizację  budynków  użyteczności  publicznej.  Chodzi  dokładnie
o termomodernizację  budynku Urzędu Miasta  przy ul.  Kościuszki  i  budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.  Kordeckiego.  Aby aplikować o środki  miasto
musi mimo wszystko zabezpieczyć pieniądze na ten cel, natomiast będą one realizowane w
latach  2021-2022,  dlatego  jest  to  wprowadzane  autopoprawką  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej. Oprócz tego zmiana dotyczy również Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu,  
o której była mowa w punkcie dotyczącym zmiany uchwały budżetowej. 
Przewodniczący Rady Miasta zapytał czy w projekcie muszą znajdować się dwie jednostki,
jeśli chodzi o termomodernizację i czy pieniądze, które przeznaczone są na cieki wodne będą
przesunięte na kolejny rok. Spytał również, czy w zakresie cieków wodnych są planowane
jakieś  przetargi.  Pani Sawicka odpowiedziała,  że jeśli  chodzi  o termomodernizację miasto
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wystąpi  o  środki  na dwa zadania,  dla  dwóch jednostek.  Natomiast  środki  własne zostaną
wygospodarowane z zadania dotyczącego przebudowy wylotów kanalizacji deszczowej. Jeśli
chodzi o przetargi to w tej chwili trwa weryfikacja dokumentacji i projektu. Po weryfikacji
pod koniec roku będzie ogłaszany przetarg i obejmie lata 2021-2022.
Głosowanie nad autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów:  9 osób za (9 obecnych).  Autopoprawka została pozytywnie
zaopiniowana.
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  11  osób  za  (11  obecnych).  Autopoprawka  została
pozytywnie zaopiniowana.
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  9  osób  za  
(9 obecnych). Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej:  11 osób za (11 obecnych). Autopoprawka
została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  13  osób  za  (13  obecnych).
Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej:  6  osób  za  (6  obecnych).  Autopoprawka
została pozytywnie zaopiniowana.

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały wraz z autopoprawką
został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  11  osób  za  (11  obecnych).  Projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  9  osób  za  
(9 obecnych). Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały
wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  13  osób  za  (13  obecnych).
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej:  6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały
wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.15.  Projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  reprezentowania  Miasta  Kalisza
w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin,, Czyste Miasto,  Czysta Gmina" oraz
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. (B+Ś)
Głosowanie: 
Komisja Budżetu i  Finansów:  8 osób za,  1 osoba się  wstrzymała (9 obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej:  5  osób  za,  1  osoba  się  wstrzymała
(6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku ze
stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2. (B+R)
Przewodniczący  Rady  Miasta  poprosił,  aby  wnioskodawcy  nieco  więcej  opowiedzieli  
o swoim projekcie uchwały.
Radny Artur Kijewski ponownie stwierdził, że uchwała jest zbyt wąska i jest to stanowisko
całego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto radny stwierdził, że wnioskodawcy
nie  skonsultowali  swojego  projektu  chociażby  ze  środowiskami  rzemieślniczymi,  które
również  ponoszą  straty  albo  w  ogóle  nie  funkcjonują.  W uchwale  są  ujęte  firmy,  które
funkcjonują w lokalach,  natomiast  jest  szereg zawodów, które działają  w domach swoich
klientów np. hydraulicy. I w tej chwili pomoc do nich nie dotrze, a oni również jej potrzebują.

9



Radny  zaproponował,  aby  uchwały  dzisiaj  nie  przyjmować,  ale  włączyć  ją  do  prac  nad
bardziej  kompleksowymi  rozwiązaniami  dla  mieszkańców.  Dodatkowo stwierdził,  że  jeśli
któraś branża wymieniona w uchwale dotyczy pracy zawodowej członków Komisji Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej powinny te osoby wyłączyć się z głosowania. 
Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  miasta  poinformowała,  że  zgadza  się  z  opinia  radnego
Kijewskiego. Wydział Finansowy analizujący uchwałę dotyczącą zwolnienia od podatku od
nieruchomości  zaobserwował,  że  powyższy  podatek  w  miesiącu  marcu  został  wpłacony
w  normalnej  wysokości.  Choć  część  podatników  wystąpiła  o  odroczenie  płatności  bądź
rozłożenie  na  raty.  Jednak  największy  problem  powstanie  dopiero  w  kwietniu,  dlatego
Prezydent  proponuje,  aby przedsiębiorcom,  których  sytuacja  finansowa pogorszyła  się  ze
względu  na  sytuację  epidemiologiczną  przedłużyć  terminy  płatności  podatku  od
nieruchomości. Wtedy płatności z miesiąca maja i czerwca będą mogły być dokonywane we
wrześniu.  W niektórych firmach sytuacja  może się  nie  poprawić do września,  dlatego na
podstawie  indywidualnych  wniosków  podatników  będzie  można  się  starać  o  umorzenie
podatku.  Projekt  uchwały  Koalicji  Obywatelskiej  zakłada  z  góry  umorzenie  podatku,
natomiast  projekt  Prezydenta  działa  stopniowo,  aby  pomóc  tym  osobom,  które  są  
w najtrudniejszej  sytuacji.  Natomiast,  jeśli  chodzi  o  podatek od środków transportowych,
który  będzie  omawiany  w  kolejnym  punkcie,  to,  jeżeli  stawka  zostanie  zmniejszona  to
dochody z tego tytułu spadną o ponad 1 000 000 zł. Pani Sawicka wyjaśniła, że pierwsza rata
tego podatku musiała zostać wpłacona do 15 lutego, a druga rata do 15 września. Ta pierwsza
rata została zapłacona w kwocie o 39 000 zł mniejszej niż w zeszłym roku, co daje 1,15%
mniej.  Nie  wiadomo  również  jak  będzie  wyglądała  sytuacja  we  wrześniu,  ale  dany
przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do Prezydenta z wnioskiem o odroczenie lub umorzenie
płatności. Skarbnik dodała, że uchwała proponuje obniżenie stawki od stycznia do grudnia
2020 r. a opłata, którą należało uiścić do 15 lutego już wpłynęła, więc nie jest to zasadne
działanie  według  skarbnika,  ponieważ  będzie  trzeba  oddać  przedsiębiorcom część  opłaty,
którą  już  zapłacili.  Dodatkowo  miasto  ustanawiając  stawki  podatku  od  środków
transportowych brało również pod uwagę jak to wygląda w gminach ościennych i jak wygląda
w stosunku  do  maksymalnych  stawek  podanych  przez  Ministra  Finansów.  Pani  Sawicka
poinformowała,  że stawki nie są maksymalne,  a nawet niższe niż w gminach ościennych.
Poza tym miasto nie powinno pozbywać się dochodów, które już wpłynęły. Skarbnik dodała,
że telefonicznie ustalono, że żadne większe miasta sąsiadujące z Kaliszem nie wprowadziły
umorzenia podatku od nieruchomości, a jedynie odroczyły termin płatności do września. 
Przewodniczący Rady Miasta pan Tadeusz Skarżyński zapytał, za jaki okres wpływa opłata
uiszczana do 15 lutego. Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to opłata za pierwsze półrocze.
Pan  Skarzyński  zapytał,  czy  gdyby w  uchwale  widniał  zapis,  że  zwolnienie  od  podatku
obowiązuje od 1 lipca to, czy jest to dopuszczalne. Pani Sawicka wyjaśniła, że nie ma tutaj
dowolności, ponieważ ustawa wyznacza terminy płatności podatków. Wyjątkiem jest sytuacja
wystąpienia  do Prezydenta,  że w danym okresie  czasu  przedsiębiorca nie  może zapłacić  
i  prosi  o  odroczenie  zapłaty  lub  rozłożenie  na  raty.  Natomiast  z  Ordynacji  Podatkowej
wynika, że podatek od środków transportu płatny jest w dwóch ratach – do 15 lutego i do 15
września. Jeśli  chodzi natomiast o obniżenie podatku od 1 lipca skarbnik nie widzi takiej
możliwości. 
Radny  Dariusz  Grodziński  powiedział,  że  klub  radnych  chciałby  zarekomendować
zagłosowanie  za  jednym  i  drugim  projektem  uchwały,  ponieważ  już  od  ponad  miesiąca
gospodarka stoi, zarówno krajowa jak i lokalna. Jest wiele branż, które zamknęły działalność,
ponieważ takie było odgórne zarządzenie. Radny cieszy się, że radny Kijewski wspomniał
o zakresie uchwały, jednocześnie przyznał, że klub jest gotowy na rozmowy, aby stopniowo
poszerzać zakres podmiotowy uchwały. Dodał, że zakres, którym objęta jest uchwała wynika
wprost z ustawy antykryzysowej. Radny Grodziński wraz ze swoim klubem jest przekonany,
że uchwała jest  zgodna z obowiązującymi przepisami.  Zgadza się,  że jeżeli  radni pracują
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w  branżach  ujętych  w  uchwale  powinny  wyłączyć  się  z  głosowania.  Jeśli  chodzi  
o indywidualne podejście, o którym mówiła skarbnik radny uważa, że przedsiębiorstwa nie
maja  teraz  dochodów  i  później  też  nie  będą  miały  w  związku  z  tym  nie  rozwiązuje  to
problemu. Stwierdził, że zwolnienie od podatku, które zaproponował klub radnych Koalicji
Obywatelskiej jest uczciwe. Dodał, że zbyt wąski zakres nie powinien być wymówką do tego,
aby  negatywnie  zaopiniować  uchwałę,  ponadto  należy  działać  tu  i  teraz,  a  nie  dopiero
rozpoczynać pracę nad powołaniem zespołu, który dopiero coś ustali. 
Radny Artur Kijewski stwierdził, że radny Grodziński nie doczytał uchwały, którą proponuje
Prezydent, ponieważ w uchwale dotyczącej podatku od nieruchomości jest zapis, że termin
płatności  przedłuża  się  do  30  września,  czyli  do  tego  momentu  nie  będą  występowały
płatności i  będzie dużo czasu na wypracowanie konkretnych rozwiązań. Druga kwestia to
taka,  że  chyba wszyscy chcą  kompleksowych rozwiązań,  a  nie  podejmowania,  co chwile
uchwał. Po trzecie radnemu chodziło o to, że jeżeli ktoś z radnych zarządza daną instytucją,
która płaci dany podatek powinien się wyłączyć z głosowania. 
Radna Kamila Majewska powiedziała, że uchwała zwalnia osoby, które płacą podatek, ale jest
szereg przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale, aby prowadzić działalność i dla nich nie
ma żadnej  formy pomocy.  Radna uważa,  że  powinno się  pomagać wszystkim tak  samo  
i uchwała wymaga głębszej analizy. 
Głosowanie:
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej:  4 osoby za, 7 osób przeciw,  
1 osoba się wstrzymała, 1 – brak głosu (13 obecnych). Projekt uchwały został negatywnie
zaopiniowany.

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków
transportowych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. (B+R)
Przewodniczący Rady Miasta  zapytał,  czy gdyby wnioskodawca zmienił  zapis,  że  chodzi
o opłatę za drugie półrocze, ponieważ za pierwsze opłata już wpłynęła, to czy uchwała byłaby
bardziej zasadna. Pani Irena Sawicka, skarbnik miasta odpowiedziała, że na chwilę obecną nie
widzi  możliwości  wprowadzenia  w  życie  tej  uchwały,  ponieważ  druga  rata  podatku  od
środków  transportowych  jest  płatna  dopiero  do  15  września,  a  nie  wiadomo  jak  będzie
wyglądała sytuacja we wrześniu. 
Głosowanie:
Komisja  Rozwoju,  Mienia Miasta  i  Integracji  Europejskiej: 5  osób za,  5  osób przeciw,  
3 osoby się wstrzymały (13 obecnych). Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii. 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji  dla właścicieli  lub
użytkowników  wieczystych  nieruchomości  położonych  na  obszarze  Specjalnej  Strefy
Rewitalizacji. (B + R)
Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za, 1 osoba przeciw (9 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  13  osób  za  (13  obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok.
(B+P+R)

Ad.20. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od
nieruchomości.(B+R)
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Głosowanie: 
Komisja Budżetu i Finansów:  9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  13  osób  za  (13  obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania dla strefy usługowej – Wrocławska.(B+R+Ś)

Ad.22. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu. (Rodz)
Głosowanie:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych). Wniosek został
pozytywnie zaopiniowany.

Ad.23. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6823.01.0031.2020.BJW z dnia 12-03-
2020 r.  w sprawie nabycia do zasobu Miasta Kalisza prawa własności nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ulicy Podgórze 8, oznaczonej, jako działka 118 o pow. 0.2042
m2 w obr. 043 Rogatka. (R)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 13 osób za (13 obecnych). Pismo
zostało pozytywnie zaopiniowane.

Ad.24. Korespondencja.
 Pismo Komendanta Policji w Kaliszu z dnia 10-03-2020 r. (B+P)
 Pismo Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27.02.2020 roku. (B+R)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGK.6625.0002.2020 z dnia 18-03-2020 r.

(P)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGK.6625.0005.2020 z dnia 18-03-2020 r.

(P)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGK.6625.0006.2020 z dnia 18-03-2020 r.

(P)
 Pismo Rad Osiedli Miasta Kalisza z dnia 10-03-2020 r. (P)
 Pismo  Dyrektora  Publicznego  Przedszkola  Nr  19  z  Oddziałami

Integracyjnymi Razem w Kaliszu z dnia 05.03.2020 r.  w sprawie poparcia
inwestycji dotyczącej ogrodzenia. (E+R)

 Pismo intencyjne z dnia 30-03-2020 r. w sprawie stworzenia nieformalnego
Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego przy Radzie Miasta. (E)

 Pismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z dnia 13-03-2020 r. (E)
 Pismo Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego z dnia 26-02-2020 r. (E+R)
 Pismo  Komitetu  Organizacyjnego  Obchodów  Jubileuszu  100-lecia  Szkoły

Podstawowej Nr 4 w Kaliszu z dnia 04-03-2020 r. (E)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WE.2001.0001.2020 z dnia 25-02-2020 r. (E)
 Pismo Prezydenta  Miasta  Kalisza  WGM.AM.722430-0170/05  z  dnia  20-03-

2020 r. (E+R)
 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WKST.3033.55.2020 z dnia 20-03-2020 r.

(E)
 Prośba pana .... z dnia 25-02-2020 r. w sprawie wydania w postaci albumowej

rysunków. (E)
 Wniosek  mieszkańców  dot.  przywrócenia  Szkole  Podstawowej  przy  ulicy

Polnej 17 dawnego numeru 5. (E)
 Pismo mieszkańców osiedla Majków z dnia 03.03.2020 roku. (R)
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 Pismo  Rady  Osiedla  Rajsków  z  dnia  10-03-2020  r.  dot.  przebiegu  trasy
objazdu
w czasie remontu mostu. (R)

 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza KPM.0004.0002.2020 z dnia 26-03-2020 r.
(R)

 Pismo WGOŚ.7021.07.0044.2020 z dnia 16-03-2020 r. (Ś)
 Uchwała Rady Osiedla Rajsków z dnia 27-02-2020 r. (Ś)
 Pismo spółki Poz Bruk z dnia 15-04-2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku

od nieruchomości. (B+R)
 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Nr SO – 0954/17/4/Ka/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kalisza za rok 2019 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego. (B+E+P+Rodz+R+Ś)

Radna  Barbara  Oliwiecka  zabrała  głos  w  sprawie  pisma  dotyczącego  utworzenia
Młodzieżowego  Klubu  Dyskusyjnego  przy  Radzie  Miasta.  Wyjaśniła,  że  jest  to  dosyć
nowatorska metoda jak na Kalisz, a zaczęło się to od tego, że grupa młodych ludzi złożyła
petycję  o  przywrócenie  Młodzieżowej  Rady Miasta.  Temat  petycji  był  już  poruszany na
posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Radna stwierdziła, że trzeba dać młodym
osobom przestrzeń do działania, jednocześnie zbyt sformalizowana forma nie do końca się
sprawdza.  Dodała,  że  forma  klubu  dyskusyjnego  pozwoli  poruszyć  tematy  ważne  dla
młodzieży przez większą liczbę osób niż było to w poprzedniej formule. 

Ad.25. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna  Barbara  Oliwiecka  zapytała  jak  wygląda  sytuacja  z  arkuszami  organizacyjnymi
w szkołach. Pan Grzegorz Kulawinek, Wiceprezydent Miasta poinformował, że arkusze są
w trakcie planowania, na etapie wstępnej akceptacji,  są wakaty i są godziny, które miasto
będzie chciało wypełnić. Władze są w kontakcie z dyrektorami i jeśli pojawią się kolejne
pytanie pan Kulawinek będzie się starał udzielić odpowiedzi. 

Ad.26. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński
zamknął posiedzenie. 

Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów 
        Rady Miasta Kalisza 

          /... / 
          Sławomir Lasiecki 

Przewodniczący 
         Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

         Rady Miasta Kalisza 
         /... / 
 Marian Durlej 

Przewodniczący 
     Komisji Prawa, Porządku Publicznego
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oraz Samorządu Osiedlowego 
         Rady Miasta Kalisza 

         /... / 
          Zbigniew Włodarek 

Przewodniczący 
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

        Rady Miasta Kalisza 
         /... / 

         Mirosław Gabrysiak 

Przewodniczący 
 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

        Rady Miasta Kalisza 
         /... / 
Artur Kijewski 

Przewodniczący 
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

        Rady Miasta Kalisza 
         /... / 

          Roman Piotrowski 
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