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Protokół Nr 0012.04.55.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 28 listopada 2022 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  uchwały  budżetowej  na  2023  rok  wraz

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata

2023-2043. 

5. Korespondencja:

 Wniosek  Nr  0012.2.276.2022  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  RMK

w sprawie logotypu herbu miasta.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. 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.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2023  rok  wraz

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.



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

on  opracowany  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  finansach  publicznych  i  przekazany

w  terminie  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  celem  zaopiniowania.  Poinformowała,

że nadrzędną przyjętą zasadą, którą kierowano się przy tworzeniu budżetu było znalezienie

pokrycia  wydatków  bieżących  w  dochodach  bieżących,  ponieważ  w  ostatnich  latach

zauważono  tendencję  szybkiego  wzrostu  wydatków  bieżących,  a  spadku  dochodów

bieżących. Pani skarbnik dodała, że ważnym było zaplanowanie wydatków w sposób celowy

i  oszczędny,  a  planowanie  dochodów  realnie  do  osiągnięcia.  Przyszłoroczny  budżet

przewiduje po stronie dochodów kwotę 696 500 000 zł, po stronie wydatków 729 500 000 zł,

przychody w kwocie 52 100 000 zł,  a rozchody 18 900 000 zł,  natomiast deficyt budżetu

zaplanowano w wysokości 33 000 000 zł.  Następnie przedstawiła poszczególne źródła po

stronie  dochodów  i  wspomniała,  że  jako  samorząd  miasto  otrzymało  dodatkowe  środki

z budżetu państwa w wysokości 23 600 000 zł, z których sfinansowany będzie wzrost odsetek

i poręczeń, wzrost wydatków na wynagrodzenia dla urzędników, wzrost opłat za media oraz

usługi  opiekuńcze.  Pani  skarbnik  przedstawiła  również  pozostałe  dochody  i  wydatki

zaplanowane na 2023 rok w poszczególnych działach.

Przewodniczący Komisji spytał, czy rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana

na 2023 jest na tym samym poziomie jak w bieżącym roku i czy taka wysokość środków była

wystarczająca. 

Pan  Dominik  Kałużny,  p.o.  naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw

Obronnych odpowiedział, że te środki przeznaczone są na sytuacje nieprzewidywane i taką

sytuacją był właśnie atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uruchomione zostało 880 000 zł

z  rezerwy,  która  wynosi  około  1  800  000  zł  żeby  móc  podpisywać  umowy  w  celu

zapewnienia  zakwaterowania  i  wyżywienia  obywatelom  Ukrainy.  Pieniądze  te  zostaną

zwrócone przez Wojewodę, lecz to finansowanie następuje z dołu.

Następnie budżet zaplanowany na 2023 rok omówili: pani Katarzyna Wawrzyniak- naczelnik

Kancelarii  Rady  Miasta  i  pan  Rafał  Zakrzewski  -  zastępca  naczelnika  Wydziału

Administracyjno-Gospodarczego.

Radny  Piotr  Mroziński  spytał,  czy  w  związku  z  przejściem  na  24  godzinną  opiekę

schroniska dla bezdomnych zwierząt przewiduje się jakieś ruchy kadrowe w tej jednostce.

Sekretarz miasta, pan Marcin Cieloszyk odpowiedział, że będzie dokonana zmiana i jest to

również przewidziane w budżecie.

Pan Dominik Kałużny omówił budżet na 2023 rok zaplanowany dla Wydziału Zarządzania

Kryzysowego i Spraw Obronnych.



Jako następny budżet swojej  jednostki na 2023 rok przestawił Komendant Miejski Policji

w  Kaliszu,  pan  Dariusz  Bieniek.  Poinformował,  że  na  rzecz  Komendy  Miejskiej  Policji

w  Kaliszu  przekazane  zostały  środki  w  wysokości  62  000  zł,  z  których  12  000  zł

przeznaczone  zostanie  na  nagrody  dla  funkcjonariuszy  wręczane  podczas  Święta  Policji,

natomiast pozostałe 50 000 zł wykorzystane będzie na PdOZ. Pan komendant podziękował za

przekazaną  kwotę  lecz  dodał,  że  we wrześniu  zwrócił  się  z  wnioskiem o  zabezpieczenie

w budżecie  miasta  na  2023 rok  środków w wysokości  300  000  zł  z  przeznaczeniem na

dofinansowanie zadań realizowanych przez Komendę. Wyjaśnił, że 200 000 zł to niezbędne

środki  na  samo  zapewnienie  opieki  medycznej  i  utrzymanie  Pomieszczeń  dla  Osób

Zatrzymanych i jest to realna kwota, którą j ponosi jednostka na zabezpieczenie osób w stanie

nietrzeźwości przebywających w PdOZ, a przede wszystkim na badania lekarskie,  którym

podlega każda z tych osób.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że warto by było przekazać Prezydentowi te uwagi.

Radna  Elżbieta  Dębska  spytała,  czy  osoby  nietrzeźwe  partycypują  w  kosztach,  które  są

związane z ich zatrzymaniem.

Pan  Komendant  wyjaśnił,  że  osoba  zatrzymana  do  wytrzeźwienia  zobowiązana  jest  do

wniesienia kwoty w wysokości 300 zł za pobyt w PdOZ i jest to uregulowane przepisami

Wojewody, lecz środki te trafiają w całości do budżetu państwa. Komendant dodał, że jednak

w przeważającej części są to osoby, które nie są w stanie ponieść tych kosztów, ponieważ

są to osoby nadużywające alkoholu,  nie  posiadające środków na pokrycie  tych należnych

kwot. 

Radny  Piotr  Mroziński  zasugerował,  aby  Komisja  wyraziła  realne  poparcie  dla  wniosku

Komendanta.

Po krótkiej dyskusji nad formą wniosku przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku do

Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie uwzględnienia wydatków Komendy Miejskiej Policji

w Kaliszu na PDOZ w ramach realizacji budżetu w 2023 roku: 8 głosów za (8 obecnych).

Następnie  plan  budżetu  na  2023  omówił  pan  Damian  Knop  –  zastępca  Komendanta

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz Komendant Straży Miejskiej Kalisza

– Mateusz Suliga. 

Radny Piotr Mroziński spytał, czy w tym roku jest pełna obsługa etatów w Straży Miejskiej,

a  jeśli  są  jakieś  wakaty  to  czy  planowane  jest  zatrudnienie  i  czy  zaplanowano  środki

w budżecie na ten cel.  Pan Suliga wyjaśnił,  że na ten moment brakuje pięciu strażników,

a w przyszłym roku jedna osoba planuje odejść na emeryturę.  Jeśli  chodzi  o  planowanie

zatrudnienia to zabezpieczone są środki na przeszkolenie trzech strażników.



W związku z brakiem kolejnych pytań przystąpiono do głosowania: 6 głosów za, 1 przeciw,

1 wstrzymujący się (8 obecnych).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2023-2043. 

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania:  5 głosów za, 1 przeciw,

2 wstrzymujące się (8 obecnych).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5. Korespondencja:

 Wniosek  Nr  0012.2.276.2022  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  RMK

w sprawie logotypu herbu miasta.

O  głos  poprosił  sekretarz  Miasta  Kalisza,  pan  Marcin  Cieloszyk  informując,  że  zmiana

w logotypie wiązałaby się z koniecznością ponownego opracowania księgi znaku, a to z kolei

wiąże się z ogromnymi kosztami, ponieważ konieczne byłoby dokonanie zmiany wszystkich

materiałów  promocyjnych,  druków  itp.  Dodał,  że  ponadto  logotyp  jest  opatentowanym

znakiem, do którego miasto ma wyłączne prawa i przy jego zmianie długotrwała procedura

musi być przeprowadzona ponownie.

Radny  Sławomir  Chrzanowski  podsumował,  że  przez  połowę  poprzedniej  kadencji

prowadzone były rozmowy dotyczące logotypu i herbu, wtedy był czas na wnioski i po wielu

dyskusjach przyjęte zostało to co obecnie obowiązuje. Pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik

Kancelarii Rady Miasta nadmieniła, że wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapewne

podyktowany  był  otrzymaniem  w  ostatnim  czasie  pisma  mieszkańca  w  sprawie  zmiany

logotypu miasta.

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby Komisja zapoznała się z pismem mieszkańca,

aby dowiedzieć  się  na podstawie  czego zrodził  się  ten  wniosek.  Poprosił  pana sekretarza

o  przygotowania  na  kolejne  posiedzenie  Komisji  informacji  w  sprawie  całej  procedury

i koszów przygotowania obecnego logotypu i księgi znaku.

Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.



Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
28.11.2022 r. E.Nowak-Radajak       Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek


