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Protokół Nr 0012.04.45.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 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 2021 rok.

4. Informacja  o  wykonaniu  planu  finansowego  rachunków,  na  których  gromadzone  są

środki  pozyskane  z  Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19,  środki  pozyskane

z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  oraz  środki  pozyskane  z  Rządowego

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2021 rok.

5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia

2021 r.

6. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  Odznaki  Honorowej

Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.

7. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  ustanowienia  i  zasad  przyznawania

Nagrody Miasta Kalisza.

8. Zaopiniowanie  wniosków  o  przyznanie  miejskich  wyróżnień  wręczanych  podczas

Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza.

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.

10. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.

11. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

na lata 2022-2043.

14. Korespondencja:
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 Pismo  OSP Dobrzec z dnia 13.04.2022 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do nagrody;

 Pismo   OSP Kalisz-Lis   z  dnia  14.04.2022  r.  w sprawie  zgłoszenia  kandydatury  do

nagrody;

 Pismo  OSP Kalisz-Sulisławice z dnia 12.04.2022 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury

do nagrody;

 Pismo Komendanta Miejskiego PSP Kalisz z dnia 13.04.2022 r. w sprawie zgłoszenia

kandydatur do nagród;

 Pismo radnego L.Ziąbki informujące o zgłoszeniu imienia J.A. Splitta do do banku nazw

ulic.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16. 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:  7 głosów za

(7 obecnych).

Ad. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

Sprawozdanie  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza  informując,

że Prezydent zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przedłożył sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2021 rok oraz stopień realizacji programów wieloletnich. Dochody

budżetu wyniosły 718 097 688,95 zł,  wydatki 733 313 743,33 zł,  a planowany deficyt  to

kwota 15 216 054,38 zł. Pani skarbnik nadmieniła, że w ciągu roku budżet zmieniany był

12-krotnie uchwałami Rady Miasta i 23-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Jeżeli chodzi o wykonanie w 2021 roku, to dochody ogółem zrealizowano w 101,1%, wydatki

bieżące ogółem zrealizowano na poziomie 97,8%.

Następnie wykonanie budżetu za 2021 rok omówił pan Dariusz Bieniek, Komendant Miejski

Policji w Kaliszu. Poinformował, że przeważająca część środków, które Miasto przeznacza na
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wsparcie Komendy Miejskiej Policji przekazana zostaje na badania osób zatrzymanych oraz

usługi związane z obsługą i utrzymaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych, więc z kwoty

192 000 zł aż 129 000 zł wydatkowano na powyższy cel. Kwota 12 000 zł przeznaczona

została  na  nagrody  Prezydenta  Miasta  Kalisza  wręczane  najlepszym  policjantom,

dzielnicowym  i  funkcjonariuszom  patrolowo-interwencyjnym  podczas  Święta  Policji,

a  wygenerowane  oszczędności  w  wysokości  51  000  zł  przeznaczono  na  zakup

nieoznakowanego radiowozu, który jest już użytkowany przez policjantów.

Następnie  głos  zabrał  pan  Damian  Knop,  zastępca  Komendanta  Miejskiego  Państwowej

Straży  Pożarnej  w  Kaliszu  omawiając  wykonanie  budżetu  za  2021  rok.  Poinformował,

że budżet na 2021 rok wynosił 13 480 397 zł, a wykonanie osiągnęło poziom 13 473 097,22

zł (99,96%). Dodał, że budżet na 2021 rok został zwiększony o kwotę 237 967 zł, w tym

80 000 zł  pozyskane  zostało  od Miasta  Kalisza,  63 967 zł  od Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  a  70  000  zł  pozyskano  od  gmin  z  powiatu

kaliskiego. Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup dwóch pojazdów operacyjnych

dla  Komendy  Miejskiej  PSP  w  Kaliszu.  Środki  w  wysokości  63  967  zł  przekazane

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone zostały

na  zakup  symulatora  zagrożeń,  który  znajduje  się   w  sali  edukacyjnej

w  komendzie  miejskiej.  W  ramach  funduszu  wsparcia  pozyskano  24  000  zł  od  firmy

prywatnej,  które  przeznaczono  na  zakup  specjalistycznego  sprzętu  wysokościowego.  Pan

Knop poinformował, że na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono kwotę

101 546,82 zł.

Jako kolejny sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok omówił pan Mateusz Suliga,

komendant  Straży  Miejskiej  Kalisza.  Poinformował,  że  Straż  Miejska  Kalisza  posiadała

średnio 48,2 etatu, a realizując działania statutowe w 2021 roku wykonanie było na poziomie

94,3%. Wyjaśnił, że brak wykonania planu wydatków w całości budżetu wynika w głównej

mierze z niewykonania w dziale wynagrodzenia, który stanowi prawie 87% całych wydatków

i nadmienił,  że na dzień 30 grudnia 2021 r. Straż Miejska posiadała 11 pustych wakatów.

W grupie wydatków z tytułu zadań związanych z profilaktyką przeciwko rozprzestrzenianiu

się choroby COVID-19 środki przeznaczono na zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych.

Ponadto na Straży Miejskiej spoczywa obowiązek realizacji postanowień Sądu Rejonowego

dotyczący wypłaty dopłat do wynagrodzeń dla pięciu pracowników za pracę w godzinach

nocnych  wraz z  odsetkami.  Poinformował  również,  że  Straż Miejska  w ramach realizacji
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swoich  zadań w omawianym  okresie  sprawozdawczym poniosła  wydatki  na konserwację,

mycie,  diagnostykę i  naprawę monitoringu,  zakup sprzętu elektronicznego w tym również

monitoringu.

Następnie  sprawozdanie  za  2021 rok  omówił  pan  Dominik  Kałużny,  zastępca  naczelnika

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Jako  kolejna  głos  zabrała  pani  Ewelina  Fabiańczyk-Kustosz  informując,  że  Wydział

Administracyjno-Gospodarczy  zajmuje  się  przede  wszystkim  utrzymaniem  budynków

przeznaczonych do obsługi interesantów. Budżet wydziału pod względem wydatków został

zrealizowany  w  86%,  natomiast  w  zakresie  dochodów  w  40%.  Jeśli  chodzi

o zadania zlecone, związane m. in. z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców, świadczenia

wychowawcze  czy rodzinne,  zostały  zrealizowane  na  poziomie  90-100%. Poinformowała,

że na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczono środki w wysokości

47  053,00  zł  i  wydatkowano  je  głównie  na  zakup  maseczek  i  środków

do  dezynfekcji  oraz  zakup  urządzenia  do  ozonowania.  Nadmieniła  również,  że  wydział

zrealizował  jedno  zadanie  z  Budżetu  Obywatelskiego,  którym  była  prelekcja  na  temat

zadłużenia miasta Kalisza. 

Radny  Sławomir  Chrzanowski  spytał  dla  kogo  była  zorganizowana  ta  prelekcja.  Pani

naczelnik odpowiedziała, że wydział realizował zadanie wybrane w Budżecie Obywatelskim,

jego koszt był przewidziany na 700 zł, który ostatecznie wyniósł 657,78 zł. Prelekcja odbyła

się w sali 36 w ratuszu i była transmitowana on-line. Poinformowała, że uczestniczyło w niej

m.  in.  kilkoro  radnych,  naczelników i  pani  skarbnik.  Radny Sławomir  Lasiecki  dodał,  że

prelekcja była realizowana dla mieszkańców miasta i tylu ilu było zainteresowanych, tylu się

pojawiło. Wyjaśnił, że powyższe zadanie otrzymało odpowiednią liczbę głosów w Budżecie

Obywatelskim i dlatego zostało zrealizowane.

Radna Karolina  Sadowska stwierdziła,  że  Budżet  Obywatelski  jest  świetnym narzędziem,

jeśli potrafi się z niego korzystać, lecz takie małe projekty za kwotę rzędu 700 zł potrafią się

„prześlizgnąć” zdobywając nawet kilkadziesiąt głosów.

Następnie  głos  zabrała  pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta

omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Poinformowała, że w rozdziale

75022 wykonanie w zakresie wydatków wynosiło 468 884 zł (83,58%), a poniesione koszty

związane  były  z  obsługą  Rady  Miasta  Kalisza,  wypłatą  diet  dla  radnych  oraz  bieżącą

działalnością Rady Miasta Kalisza. W rozdziale 75023 wykonanie planu wydatków kształtuje
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się na poziomie 67,8%, a wydatkowana ogółem kwota wynosząca 31 865 zł przeznaczona

została przede wszystkim na bieżącą obsługę pomieszczeń stanowiących siedziby jednostek

pomocniczych  (czynsz,  media,  gaz  ziemny,  energia  elektryczna).  W  rozdziale  75095

poniesione koszty wynosiły 89 100 zł,  co stanowi 94,79% planu. Nadmieniła również,  że

jednostki  pomocnicze  miasta  na  zadania  statutowe  w  2021  roku  wydatkowały  kwotę

90  088  zł,  co  stanowi  61,41%  i  wyjaśniła,  że  niskie  wykonanie  spowodowane  było

wprowadzeniem stanu epidemii, a mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców,

jednostki odstąpiły od realizacji wielu zadań.

W  związku  z  brakiem  kolejnych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  6 głosów  za,

(6 obecnych).

Ad. 4. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone

są  środki  pozyskane  z  Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19,  środki  pozyskane

z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  oraz  środki  pozyskane  z  Rządowego

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2021 rok.

Informację przedstawiła pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza.

W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad.  5.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień

31 grudnia 2021 r.

Informację  przedstawił  pan  Michał  Pilas,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Gospodarowania

Mieniem. 

W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad.  6.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  Odznaki

Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.

Projekt uchwały omówiła pani Katarzyna Wawrzyniak,  naczelnik Kancelarii  Rady Miasta,

informując,  że  przedmiotowa  uchwała  wprowadza  zmianę,  która  da  możliwość  złożenia

wniosku o nadanie Odznaki Honorowej Miasta Kalisza przez Prezydenta i Przewodniczącego

Rady w ciągu całego roku kalendarzowego.

Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).
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Ad.  7.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  i  zasad

przyznawania Nagrody Miasta Kalisza.

W  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań  komisja  przystąpiła  do  głosowania:  6  głosów  za

(6 obecnych).

Ad. 8. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie miejskich wyróżnień wręczanych podczas

Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza.

Przewodniczący komisji poinformował, że 7 kwietnia odbyło się posiedzenie konwentu, na

którym wypracowano konsensus w kwestii kandydatów do przyznania wyróżnień.

Pani  Katarzyna Wawrzyniak poinformowała o kandydaturach konwentu do nadania tytułu

Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza oraz nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania na kandydaturami do odznaczeń.

Głosowanie  przyjęcia  kandydatury  do  nadania  tytułu  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta

Kalisza śp. Jerzemu Aleksandrowi Splittowi: 6 głosów za (6 obecnych).

Głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury do nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa

Miasta Kalisza pani Marcie Walczykiewicz: 6 głosów za (6 obecnych).

Głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  kandydatur  do  nadania  Odznaki  Honorowej  Miasta

Kalisza:  Adamowi  Kędzierskiemu,  Jolancie  Mancewicz,  mjr.  w  st.  spocz.  Kazimierzowi

Wiktorowiczowi  ps.  „Dąbrowa”,  prof.  zw.  filozofii  dr.  hab.  Szymonowi  Wróblowi,  Marii

Znojewskiej: 6 głosów za (6 obecnych).

As.  9.  Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta

Kalisza.

Głosowanie: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 10.  Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta

Kalisza.

Głosowanie: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.

Głosowanie: 6 głosów za (6 obecnych).
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Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza. Poinformowała, że

wszystkie  wnioski  złożone przez  poszczególne  wydziały spowodowały,  że  zwiększyła  się

łączna kwota dochodów miasta  o 5 876 151,32 zł  do wysokości  707 397 837,16 zł  oraz

zwiększyła się łączna kwota wydatków o 22 556 469,38 zł  do kwoty 766 628 860,25 zł.

Dodała również, że deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi teraz 59 231 023,09 zł. Następnie

pani skarbnik odczytała wszystkie wnioski dotyczące merytorycznej komisji,  które zostały

uwzględnione w zmianach do budżetu.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2022-2043.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta Kalisza. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych).

Ad. 14. Korespondencja:

 Pismo   OSP Dobrzec  z  dnia  13.04.2022  r.  w  sprawie  zgłoszenia  kandydatury  do

nagrody;

 Pismo  OSP Kalisz-Lis  z dnia 14.04.2022 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do

nagrody;

 Pismo  OSP Kalisz-Sulisławice z dnia 12.04.2022 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury

do nagrody;

 Pismo Komendanta Miejskiego PSP Kalisz z dnia 13.04.2022 r. w sprawie zgłoszenia

kandydatur do nagród;

Głos zabrał pan Dominik Kałużny, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego

i  Spraw  Obronnych  informując,  iż  zgodnie  z  obowiązującą  uchwałą  dwóch  kandydatów

zgłasza Komendant  Miejski PSP i  w przypadku miasta  Kalisza trzech komendantów OSP

zgłasza  po  jednej  kandydaturze.  Nadmienił,  że  zgłaszane  kandydatury  powinny  wpłynąć

w terminie do końca lutego, a ze względu na to, że w tym roku jest to realizowane pierwszy

raz,  wnioski  wpłynęły  po  terminie.  Wyjaśnił,  że  środki  na  nagrody  są  zabezpieczone

w budżecie miasta, lecz termin złożenia wniosków nie został zachowany. 
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Przewodniczący komisji poinformował, że komisja w terminie 30 dni od złożenia wniosków

powinna  wydać  opinię  w  sprawie  kandydatur,  lecz  w  tej  sytuacji,  kiedy  termin  został

przekroczony oraz  biorąc  pod  uwagę  opinię  radcy prawnego  komisja  nie  powinna  takiej

opinii  wypracowywać.  Następnie  zapytał  zebranych,  jakie  wyjście  z  tej  sytuacji  można

zaproponować.  Radny Sławomir  Chrzanowski  zaproponował,  aby komisja  nie  opiniowała

złożonych wniosków wiedząc, że jest to niegodne z uchwałą i stwierdził, że najlepiej w tej

sytuacji  przygotować  uchwałę  korygującą  dotychczasowe  zapisy  i  wtedy  będzie  można

przyznać  nagrody,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Po  wspólnej  dyskusji  ustalono,

że Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przygotuje uchwałę zmieniającą na

najbliższą sesję Rady Miasta Kalisza.

 Pismo radnego L.Ziąbki  informujące o zgłoszeniu imienia J.A.Splitta do do banku

nazw ulic.

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.

Ad. 17. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
22.04.2022 r. E.Nowak-Radajak       Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek
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