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Protokół Nr 0012.04.36.2021
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 24 września 2021 roku

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2021  r.  oraz  informacja

o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej,  w tym realizacji  przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Projekt  uchwały w sprawie ustalenia  wysokości  opłat  za usunięcie  i  przechowywanie

statków lub innych obiektów pływających na 2022 r.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia.

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.

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. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  nadania  tytułu  Honorowego

Obywatelstwa Miasta Kalisza. 

10. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13.08.2021 r. z prośbą o zaopiniowanie nazw

trzech nowo wydzielonych dróg na terenie osiedla Zagorzynek.

11. Korespondencja:

 Pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  z  dnia  06.09.2021  r.  z  wnioskiem

o zabezpieczenie w budżecie miasta Kalisza na rok 2022 środków na wsparcie działań

Policji;

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Serbinów;

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście II;



 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście I;

 Pismo  w  sprawie  poparcia  wniosku  o  nadanie  Prof.  Theodorowi  Meronowi  tytułu

Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza;

 Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  uaktualnienia  zapisu  w  uchwale

Nr  XLVIII/631/2018  dotyczącego  terminu  składania  wniosków  o  nadanie  tytułu

Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

13. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  pomisji,  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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informacja

o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy finansowej,  w tym realizacji  przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Głos zabrała pani skarbnik Aneta Ochocka, omawiając najważniejsze informacje dotyczące

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

Następnie  przebieg  wykonania budżetu  przedstawił  komendant  Miejski  Policji  w Kaliszu,

Dariusz Bieniek. Poinformował, że na obecną chwilę wykorzystane środki to 94 309,73 zł,

co stanowi niecałe 50% wykonania. Dodał także, że zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta

Miasta Kalisza o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie miasta  Kalisza środków na

wsparcie  w  następujących  obszarach:  pokrycie  kosztów  badań  lekarskich  osób

doprowadzonych do PdOZ oraz utrzymanie w czystości tych pomieszczeń (200 000,00 zł),

wypłatę  nagród  pieniężnych  Prezydenta  Miasta  Kalisza  dla  najlepszych  dzielnicowych

(6 000,00 zł) oraz policjantów patrolowo-interwencyjnych (6 000,00 zł), przyznanie środków

na zakup i druk materiałów prewencyjnych (8 000 zł), a także dofinansowanie zakupu dwóch

radiowozów segmentu C (110 000,00 zł).

Radny Sławomir Chrzanowski zaproponował, aby komisja skierowała wniosek do Prezydenta

Miasta Kalisza o zabezpieczenie w budżecie miasta Kalisza na rok 2022 środków na wsparcie



działań  Policji  wskazanych  w  piśmie  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  z  dnia

06.09.2021 r.

Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze omówił pan Damian Knop, zastępca komendanta

miejskiego PSP w Kaliszu. Poinformował, że wykonanie w zakresie wydatków na dzień 31

sierpnia wynosi 65%. Limit wydatków na rok 2021 zwiększył się o 130 000,00 zł z uwagi na

pozyskanie  przez  jednostkę  środków od Powiatu  Kaliskiego oraz  od  Miasta  Kalisza.  Pan

Knop w imieniu komendanta podziękował za przekazanie powyższych środków, ponieważ

dzięki  nim  udało  się  pozyskać  dwa  dodatkowe  pojazdy  dla  Komendy  Miejskiej  PSP

w Kaliszu. 

Jako  kolejny  głos  zabrał  pan  Dariusz  Hybś,  komendant  Straży  Miejskiej  Kalisza

przedstawiając przebieg wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, które ogółem

wyniosło  po  stronie  wydatków 47%.  W pierwszym półroczu  wystąpiły  również  dochody

w  kwocie  587,00  zł  oraz  55,00  zł.  Pierwsza  kwota  dotyczy  zwrotu  kosztów

niewykorzystanego  ubezpieczenia  Covid-19  dla  pracowników,  natomiast  druga  kwota

to zwrot nadpłaty za częstotliwość radiową za 2019 rok. W pierwszym półroczu 2020 roku

wykonując zadania statutowe Straż Miejska Kalisza wykorzystała w rozdziale 75416 środki

finansowe na  poziomie  44,4%. Analizując  poszczególne  kwoty wydatków należy zwrócić

uwagę  na  niskie  wykonanie  planu  w  grupie  wynagrodzenia  i  środki  od  nich  naliczane

(43,6%). Wyjaśnił, że niskie wykonanie planu wynika z liczby wakatów na dzień 30 czerwca

oraz  urlopów  bezpłatnych  i  zwolnień  lekarskich.  Duży  wpływ  na  wydatki  związane

z  wykonywaniem  zadań  statutowych  mają  wydatki  poniesione  na  finansowanie  zadań

związanych z profilaktyką rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  wywoływanej  wirusem

Covid-19,  m.in.  zakup  maseczek  i  rękawiczek  jednorazowych  na  kwotę  1  660,00  zł.

Poinformował, że na ocenę zagrożeń realizacji realizacji wydatków znaczący wpływ będzie

miał przebieg  pandemii związanej z Covid-19 z uwagi na podwyższone koszty związane

z  profilaktyką  w  tym  zakresie.  Dodał,  że  nie  poniesiono  żadnych  wydatków  na  odsetki

i  odszkodowania.  Głównymi  wydatkami  Straży  Miejskiej  poniesionymi  w  okresie

sprawozdawczym był zakup i wymiana anteny odbiorczo-nadawczej do systemu monitoringu

wizyjnego,  diagnostyka  niedziałających kamer  monitoringu,  konserwacja tych  kamer  oraz

pokrycie  kosztów  zużycia  energii  elektrycznej  przez  te  urządzenia.  Wykonanie  planu

kształtuje się na poziomie 53%, co świadczy o realizacji zgodnej z założeniami.

Następnie  głos  zabrała  pani  Ewelina  Fabiańczyk-Kustosz,  naczelnik  Wydziału

Administracyjno-Gospodarczego  omawiając  wykonanie  budżetu  za  I  półrocze.



Poinformowała, że budżet wydziału zaplanowany był na kwotę 3 929 000,00 zł, a wykonanie

kształtuje  się  na  poziomie  1  778  582,00  zł,  co  stanowi  46%  wszystkich  wydatków.

Realizowane są głównie wydatki  statutowe związane z utrzymaniem obiektów (prąd,  gaz,

sprzątanie, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i środków czystości). Zakupowane

są również środki ochrony przed Covid-19. Wszelkie zakupy realizowane są przez wydział

w ramach postępowań. Dochody wykonano w 91%, przy czym głównym ich źródłem były

dochody  z  kosztów  zastępstwa  procesowego.  W  ramach  zakupów  inwestycyjnych

zaplanowane było 50 000,00 zł  i  zakupiona została  maszyna do czyszczenia  powierzchni

w  budynku  Urzędu  Miasta  przy  ul.  Kościuszki.  Pani  naczelnik  wspomniała,  że  wydział

realizuje  również  zadania  zlecone  w  ramach  administracji  rządowej,  a  wykonanie  w  ich

zakresie  kształtuje się na poziomie 50%. Dodała,  że budżet realizowany jest  prawidłowo,

oszczędnie i na tą chwilę nie istnieją żadne zagrożenia.

Następnie  w  zakresie  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2021  roku  informację  dotyczącą

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przedstawił pan Dominik Kałużny,

zastępca naczelnika wydziału.

Informację  w zakresie  realizacji  budżetu  w I  półroczu  2021 roku przez  Kancelarię  Rady

Miasta przedstawiła pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik wydziału. Poinformowała o tym,

że wydatki  wydziału zostały zaplanowane na kwotę 715 000,00 zł.  Wykonanie na koniec

półrocza  wynosi  265  689,00  zł,  co  stanowi  37%.  W  związku  z  trwającą  pandemią

i  ograniczeniami z nią  związanymi przeniesiono organizację  uroczystej  sesji  Rady Miasta

Kalisza  na  miesiąc  wrzesień.  W związku  z  powyższym  realizacja  większości  wydatków

została przeniesiona na drugą połowę roku.

Radna  Karolina  Sadowska  spytała  o  bieżące  wykonanie  w  zakresie  zadań  statutowych

jednostek pomocniczych miasta, które w pierwszym półroczu wynosiło niespełna 7,5%. Pani

Wawrzyniak odpowiedziała, że w okresie wakacyjnym odbyło się wiele zaplanowanych przez

jednostki pomocnicze imprez, lecz szczegółowych danych co do procentowego wykonania na

chwilę obecną nie posiada.

Przewodniczący komisji podziękował zebranym za przedstawienie informacji za I półrocze

przez poszczególnych przedstawicieli jednostek oraz wydziałów i w związku z brakiem pytań

zatwierdził przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości przez komisję.

Ad.  4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r.



Radny Roman Piotrowski spytał czy w Kaliszu są usuwane jakiekolwiek obiekty pływające.

Pan  Dominik  Kałużny,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw

Obronnych odpowiedział, że podjęcie uchwały jest to jedynie formalność, ponieważ co roku

Minister  Finansów ustala  maksymalne stawki za usuwanie i  przechowywanie statków lub

innych obiektów pływających, więc konieczne jest  dopełnienie formalności i  podjęcie  raz

w roku tej uchwały.

Wobec braku dodatkowych pytań przystąpiono do głosowania: 9 głosów za (9 obecnych).

Ad.  5.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  nadania  statutu  Osiedlu

XXV-Lecia.

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

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 głosów za (9 obecnych).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza. 

Projekt  uchwały omówił  pan Michał  Marczak,  naczelnik Wydziału Geodezji  i  Kartografii

nadmieniając, że dotyczy on trzech ulic na terenie osiedla Chmielnik.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 9 głosów za (9 obecnych).

Radny  Sławomir  Chrzanowski  zaproponował,  aby  do  banku  nazw  ulic  wprowadzić

propozycję nazwania jednej z ulic imieniem Mieczysława Jałowieckiego, zacnego człowieka,

który został w ostatnim czasie patronem szkoły w Kamieniu. Spytał, w jakiej formie można

dokonać  tego  zgłoszenia.  Pan  Marczak  odpowiedział,  że  bank  nazw  ulic  jest  otwartym

rejestrem i można złożyć taką propozycję w formie pisma.

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

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza  informując,

że  zakłada  on  zwiększenie  dochodów  budżetu  o  kwotę  14  717  096,88  zł  do  wysokości

790  687  811,16  zł  i  zwiększenie  łącznej  kwoty  wydatków  budżetu  na  ten  rok  o  kwotę

29 996 249,88 zł do wysokości 831 213 347,68 zł. Dodała, że ze względu na wprowadzenie

do budżetu wolnych środków zwiększa się również łączna kwota planowanych przychodów

o  15  239  153,00  zł  do  wysokości  53  801  436,52  zł.  Następnie  pani  skarbnik  omówiła

poszczególne wnioski dotyczące merytorycznie komisji.

Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania  nad  projektem  uchwały:  9  głosów  za

(9 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.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 głosów za (9 obecnych).

As.  9.  Projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie nadania  tytułu Honorowego

Obywatelstwa Miasta Kalisza. 

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

Poinformowała,  że  do  Przewodniczącego  Rady Miasta  wpłynęło  pismo rektora  Akademii

Kaliskiej  w  sprawie  nadania  tytułu  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Kalisza  Prof.

Theodorowi Meronowi, który jest kandydatem do pierwszego w historii Akademii Kaliskiej

tytułu Doktora Honoris Causa. Uroczyste wręczenie tytułu ma odbyć się 24 października.

Wyjaśniła,  że  dotychczasowe zapisy uchwały określały jeden termin  składania wniosków,

który  upływał  30  marca  danego  roku  kalendarzowego.  Dodała,  że  proponowana  zmiana

uchwały ma na celu umożliwienie złożenia wniosku przez Prezydenta i Przewodniczącego

Rady  Miasta,  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  w  ciągu  całego  roku

kalendarzowego.

Głosowanie: 9 głosów za (9 obecnych).

Ad. 10. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13.08.2021 r. z prośbą o zaopiniowanie

nazw trzech nowo wydzielonych dróg na terenie osiedla Zagorzynek.

Głos w tym punkcie zabrał pan Michał Marczak, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

wyjaśniając, że sprawa dotyczy trzech krótkich ulic osiedlowych, które powstają w wyniku

nowego planu na terenie Osiedla Zagorzynek. Zaproponowane nazwy dla powyższych ulic

to ulica Diamentowa, Szmaragdowa i Rubinowa.

Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania zaproponowanych w piśmie nazw dróg:

9 głosów za (9 obecnych).

Ad. 11. Korespondencja:

 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 06.09.2021 r.  z wnioskiem

o zabezpieczenie w budżecie miasta Kalisza na rok 2022 środków na wsparcie działań

Policji;

 Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  Osiedla

Serbinów;



 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście II;

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Śródmieście I;

 Pismo w sprawie  poparcia  wniosku o  nadanie  Prof.  Theodorowi  Meronowi  tytułu

Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza;

 Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  uaktualnienia  zapisu

w uchwale Nr XLVIII/631/2018 dotyczącego terminu składania wniosków o nadanie

tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.

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


