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Protokół Nr 0012.1.16.2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 2 czerwca 2015 roku

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

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK   OBRAD:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za rok 2014.
4.   Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Miasta

Kalisza za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok.
5. Przyjęcie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium

Prezydentowi  Miasta  Kalisza  z  tytułu  wykonania  budŜetu  Kalisza-Miasta
na prawach powiatu za 2014 r. 

6. Omówienie realizacji warunków udzielenia bonifikaty dla nieruchomości połoŜonej
w Kaliszu przy ul. Gajowej 60-62.

7. Korespondencja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Martin Zmuda, witając
wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.

Ad. 2. 

Przewodniczący  zaproponował  zmianę  do  porządku  obrad  poprzez  zamianę
punktu 3 z punktem 4 i zacząć od omówienia tematu realizacji warunków udzielenia
bonifikaty  dla  nieruchomości  połoŜonej  przy  ulicy  Gajowej,  a  potem  przejść  do
przyjęcia wniosku o udzielenie absolutorium, Przewodniczący zaproponował równieŜ
rozszerzenie porządku obrad o punkty: 
- wyjaśnienie dotyczące sprawozdania finansowego,  
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za rok 2014,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kalisza
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok.



Propozycja zmiany porządku obrad została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana. 
Porządek  obrad  z  zaproponowanymi  zmianami  został  zatwierdzony  jak  wyŜej
niniejszego protokołu. 

Ad. 3 

Omówienie  realizacji warunków  udzielenia  bonifikaty  dla  nieruchomości
połoŜonej w Kaliszu przy ul. Gajowej 60-62.

Radny Krzysztof Ścisły wspomniał, Ŝe na wcześniejszym posiedzeniu Komisji
omówił szeroko temat, przygotowany był projekt protokołu, z którym kaŜdy mógł się
zapoznać.  

Przewodniczący  Martin  Zmuda  zwrócił  się  do  Księdza  Jacka  Andrzejczaka
Dyrektora Caritas Diecezji  Kaliskiej  informując,  Ŝe na komisji  zadano wiele pytań
dotyczących  planów  Caritas  związanych  z  tą  nieruchomością  dlatego  poprosił  o
przedstawienie informacji na ten temat.

Ksiądz  Jacek  Andrzejczak  wspomniał,  Ŝe  trudno  jemu  mówić  na  temat
nieruchomości  przy  ul.  Gajowej  i  tego  co  tutaj  się  działo  po  zmianie  zastępcy
dyrektora  Caritasu  księdza  Ryszarda  Krakowskiego  i  później  wypowiedzi  księdza
dyrektora Sławomira Grześniaka, które w mediach się pojawiały, dlatego, Ŝe w tym
czasie  był  na  studiach  w Warszawie  i  był  niejako  wyłączony  z  tego,  co  tutaj  się
dokonuje  się  w  Diecezji  Kaliskiej.  Z  dniem  1  czerwca  2014  roku  ksiądz  Jacek
Andrzejczak objął stanowisko dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej, pierwsze pytania
dotyczyły tego, co będzie się działo na ulicy Gajowej, a więc Domu śycia. Jako nowy
dyrektor zaczął szukać o co tak naprawdę chodzi i wczytywać się w to wszystko, co
miało tu miejsce. I później dopiero dowiedział się, Ŝe to wszystko zostało oddane do
uŜytku  przez  Miasto  za  przysłowiową  złotówkę,  na  zasadzie  wypełnienia  zadania
celowego,  jakim był  Dom śycia  dla  samotnych  matek  przez  okres  10  lat.  Ksiądz
Andrzejczak  pierwszą  rzecz  jaką  podjął  w  tej  działalności,  to  były  zupełnie  inne
zadania, które wyznaczył Ksiądz Biskup a związane z Caritasem. Kobiety, które tutaj
były, zostały przeniesione do Słupi,  gdzie mają ośrodek interwencji  kryzysowej,  w
którym równieŜ są kobiety z małymi dziećmi. PoniewaŜ  tutaj zmniejszyła się liczba
tych  kobiet  w  okresie  listopadowym,  kiedy  one  były  juŜ  tutaj  przenoszone,  były
bodajŜe 4 czy 3 kobiety i takie informacje zostały Księdzu Andrzejczakowi udzielone.
Ten ośrodek, który naleŜy do Caritasu jest na uŜytek własny. Caritas jest właścicielem,
z  tymŜe  od  tego  roku  kiedy  został  dyrektorem  cały  czas  słyszy  tylko  o  zwrocie
bonifikaty.  Pojawiły  się  róŜnego  rodzaju  rzeczy  związane  z  przeznaczeniem  tego
obiektu, na dzień dzisiejszy moŜe zapewnić, Ŝe po pierwsze nie będzie tu Ŝadnych
komercyjnych rzeczy, po drugie pierwszym działaniem, to które Ksiądz podjął i do
którego teŜ zdąŜa jest ul. Stawiszyńska 20, czyli tam stworzenie jakby świetlicy dla
dzieci, punktu interwencyjnego, o którym tak duŜo ostatnio się mówi. Caritas zrobi
tak, Ŝeby to wszystko tam funkcjonowało dlatego ta ulica Gajowa, to wszystko zostało
odłoŜone  na  dzień  późniejszy.  Dyrektor  zdawał  sobie  sprawę,  Ŝe  Rada  jest
zobligowana terminami dlatego, Ŝe czas zwrotu bonifikaty kończy się w październiku
tego roku. Na pewno Rada chciałaby usłyszeć co tutaj tak naprawdę będzie się działo,
otóŜ  trudno powiedzieć  dlatego,  Ŝe  cały  czas  -  tym bardziej  Ŝe  władze  miasta  się
zmieniły - Caritas stara się poszukać złotego środka i odpowiedzieć co tak naprawdę
będzie potrzebne Miastu Kalisz. Caritas nie chce się tego pozbywać ale teŜ chce to w



taki sposób wykorzystać, Ŝeby nie było takiej sytuacji, jak np. z początkiem budowy
Domu śycia, gdzie to wszystkim się podobało. Tak naprawdę budynek jest ogromny a
miały tu mieszkać zaledwie 4 kobiety. W przypadku utrzymania takiego budynku było
to  niemoŜliwe  dla  Caritasu  Diecezji  Kaliskiej.  Trzeba  poszukać  czegoś,  co  tak
naprawdę będzie w stanie przede wszystkim pomóc mieszkańcom Kalisza, co będzie
teŜ wykorzystywane tutaj  ale  to  teŜ  trzeba pamiętać o rozwadze i  prudencji,  czyli
roztropności, która będzie w stanie zapobiec temu, Ŝeby z tym budynkiem za jakiś
czas  znowu  nie  było  problemu,  Ŝe  Caritas  zaczyna  coś  robić  i  trzeba  będzie  to
zamknąć, bo nie na tym rzecz polega. To, co ma tutaj być to Ŝadna komercja ale to, co
będzie  słuŜyło  przede  wszystkim  Miastu  i  osobom,  które  będą  z  tego  miejsca
korzystały, czy to będą osoby starsze? Trudno powiedzieć. Czy to będzie młodzieŜ?
Nie wiadomo. MoŜe dzieci? Takie cały czas padają propozycje ale do końca nie ma
jeszcze skonkretyzowanej formy na co Caritas chce tak naprawdę ten dom na ulicy
Gajowej przeznaczyć. Dyrektor cały czas się przymierza, cały czas jest w kontakcie z
władzami miasta z panią Karoliną Pawliczak Wiceprezydent Miasta Kalisza, z Panem
Tomaszem  Rogozińskim  Naczelnikiem  Wydziału  Spraw  Społecznych  i
Mieszkaniowych,  takŜe  tutaj  nie  chciałby  podejmować  takiej  decyzji,  było  kilka
spotkań ku temu, Ŝeby to co tutaj będzie zrobione, Ŝeby to funkcjonowało.         

Pan Grzegorz Sapiński Prezydent Miasta Kalisza zapytał czy Caritas wyznaczył
sobie jakiś termin, w którym będzie podpisana deklaracja albo odezwa, list intencyjny,
Ŝe to ma powstać? Bo radni będą rozliczani za to, Ŝe zdecydowali o zwrocie bądź
odstąpieniu od Ŝądania zwrotu bonifikaty.     

Ksiądz Andrzejczak powiedział, Ŝe na razie nie wyznaczono takiego terminu.    
Pan  Grzegorz  Sapiński  Prezydent  Miasta  Kalisza  docenił,  Ŝe  ksiądz  dyrektor

mówi uczciwie jak jest. 
Przewodniczący  Martin  Zmuda  powiedział,  Ŝe  Rada  ma  opiniować  sprawę

związaną ze zwrotem bonifikaty, przy podejmowaniu takiej decyzji radni muszą się
jakimiś względami kierować.      

Dyrektor przyznał, Ŝe Caritasu nie stać na zwrot 508 tys. zł, wartość tego majątku
to są dwie działki w przepięknie połoŜonym terenie i pewnie są takie osoby, które by
to z chęcią kupiły. Pojawiła się znaczna suma odnośnie tego, kiedy byłoby to moŜna
sprzedać i rzeczywiście wartość tego majątku jest taka więc te dwa miliony na pewno
by się przydały Caritasowi, wiele domów moŜna by za to wyremontować, wykończyć
wszystko  na  ul.  Stawiszyńskiej.  Ksiądz  nie  chce  tego  sprzedawać  ale  jeśli  będzie
zmuszony do oddania tej bonifikaty to nieruchomość trzeba będzie sprzedać. Dlatego,
Ŝe na dzień dzisiejszy Caritas nie jest w stanie tej kwoty oddać.  

Radny  Tadeusz  SkarŜyński  podsumował,  Ŝe  Ksiądz  Dyrektor  nie  ma  takich
planów, Ŝeby na dzień dzisiejszy zbywać tę nieruchomość.            

Dyrektor  przyznał,  Ŝe ani na dzień dzisiejszy,  ani na przyszłość nie ma takiej
moŜliwości,  Ŝeby  to  zostało  sprzedane,  Caritas  szuka  odpowiedniego
zagospodarowania  tego  miejsca.  Caritas  korzysta  z  tego  obiektu,  róŜnego  rodzaju
projekty,  które  są;  zjazdy  szkolnych  kół  Caritas,  czy  wolontariuszy  to  wszystko
odbywa się tutaj. To cały czas jest wykorzystywane przez Caritas, teraz jest projekt
ASOS dla osób starszych, w większości tu w tym budynku i na tym terenie będą się te
zajęcia  przez  najbliŜsze  pół  roku  odbywały.  Nie  ma  moŜliwości,  Ŝeby  to  zostało
sprzedane, no chyba, Ŝe Caritas będzie zmuszony.    



Radny Tomasz  Grochowski  zwrócił  uwagę,  Ŝe  ksiądz  powiedział  „chyba,  Ŝe
będę  zmuszony”.  Co  takiego  musiałoby  się  stać,  Ŝeby  ksiądz  podjął  decyzję  o
sprzedaŜy? Czy tylko i wyłącznie zwrot bonifikaty? Radny zapytał w jakim kierunku
toczą się rozmowy z Panią Prezydent i Panem Naczelnikiem? Co to miałoby być? Czy
pomysły jakieś pierwsze juŜ powstały? 

Ksiądz Andrzejczak powiedział,  Ŝe kierunek jest  bardziej  w stronę dzieci.  Są
róŜne pomysły, były równieŜ takie, Ŝeby pogotowie opiekuńcze zrobić, są nawet plany,
Ŝeby tam Ŝłobek otworzyć. Jest sala, jest kuchnia, która nie jest jeszcze wyposaŜona
ale wszystkie standardy są spełnione, są magazyny, obieralnia warzyw. To, co Caritas
chce zrobić, to wszystko musi być wywaŜone, nie moŜna pozwolić sobie na błąd, bo
Caritas nie chce kolejny raz zawieźć mieszkańców Kalisza to,  co tutaj  jest,  to jest
wkład  niesamowity  Kaliszan  więc  Dyrektor  podejrzewał,  Ŝe  to  teŜ  by  wywołało
„burzę” gdyby to zostało sprzedane.   

Radny Stanisław Paraczyński zwrócił uwagę, Ŝe ksiądz wspomniał o działkach,
czy one są wykorzystane, moŜe by komuś wynająć, Ŝeby ktoś dzierŜawę płacił czy
moŜe one są uŜywane, czy to są duŜe działki?

Ksiądz powiedział, Ŝe to chodzi o te działki przy ul. Gajowej 60-62. Wspomniał,
Ŝe  dojazd  jest  od  ul.  Podleśnej  i  prawdopodobnie  adres  trzeba  będzie  zmienić  bo
właściciel  podjął  wszelkie  działania,  Ŝeby  tamta  droga  była  zamknięta.  Tutaj  były
magazyny obrony cywilnej więc ten dojazd był utrudniony.   

Radny  Tomasz  Grochowski  zaproponował  wniosek  formalny  aby  Ksiądz
Dyrektor  wystosował  do  Radnych  Rady  Miejskiej  Kalisza  list  intencyjny  bądź
oświadczenie (forma do wyboru), Ŝe zwrot bonifikaty będzie powodował to, Ŝe Caritas
będzie zmuszony do sprzedaŜy tego obiektu natomiast odstąpienie przez Radę Miejską
Kalisza  od  zwrotu  bonifikaty  będzie  powodowało,  Ŝe  na  terenie  nieruchomości
połoŜonej w Kaliszu przy ul. Gajowej 60-62 na pewno w najbliŜszych kilku latach
będzie kontynuowana działalność charytatywna, statutowa Caritasu. 

Głosowanie nad wnioskiem: 2 głosy wstrzymujące, 8 za. 

Radny Krzysztof Ścisły w odpowiedzi na wniosek radnego chciałby zwrócić
uwagę,  Ŝe  ksiądz  Biskup  wysłał  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  bardzo  krótki  i
jednoznaczny komunikat - tam będzie zawsze prowadzona działalność charytatywna.
Radni  nie  mogą  teraz  zmuszać  księdza  do  pisania  kolejnego  listu  i  jakby
występowania przed gospodarza, czyli duszpasterza diecezji. Zdaniem radnego słowo
Biskupa jest w tym momencie wystarczające.   

Radny  Tomasz  Grochowski  pytał  czy  tam  jest  powołanie  się  na  zwrot
bonifikaty? 

Radny Krzysztof  Ścisły  powiedział,  Ŝe  Biskup zapewniał  Prezydenta  Miasta
Kalisza,  Ŝe w tym miejscu będzie prowadzona zawsze działalność charytatywna to
było 17.06.2014 r.   

Radny Tomasz Grochowski zwrócił uwagę, Ŝe przedmiotem tego jest bonifikata,
czy ta bonifikata w jakiś sposób zaistniała w tym oświadczeniu, czy piśmie?  

Radny  Piotr  Lisowski  poniewaŜ  Caritas  prowadzi  działalność  charytatywną,
jeŜeli Miasto doszłoby do jakiegoś porozumienia, to tę bonifikatę moŜna by rozliczyć
w  działalności  charytatywnej.  Czy  to  byłby  jakiś  problem?  Pokazać  za  tę  kwotę



bonifikaty  Caritas  zorganizował  akcję  charytatywną  w  danym  miejscu  na  terenie
miasta Kalisza. 

Radny  Stanisław  Paraczyński  będzie  głosował  za  odstąpieniem  od  zwrotu
bonifikaty,  bo  uwaŜa,  Ŝe  Miasto  sobie  poradzi  a  Caritas  nie,  jeśli  będzie  musiał
zapłacić tę kwotę. 

Radna Magdalena Spychalska powiedziała, Ŝe tak naprawdę radnym by zaleŜało,
Ŝeby ksiądz juŜ jeden kierunek wskazał czy faktycznie dzieci, czy ewentualnie osoby
starsze, czy młodzieŜ, bo wtedy będzie łatwiej w jednym kierunki iść i przedstawiać tę
koncepcję.   

Prezydent powiedział, Ŝe to jest tak wielki obiekt, Ŝe w jednej części moŜe być
Ŝłobek a w drugiej sala szkoleniowa. 

Ksiądz Andrzejczak podkreślił, Ŝe z tej strony miasta nie ma Ŝłobka, tu są Zduny,
Opatówek,  osoby,  które  przyjeŜdŜają  do  pracy  i  teŜ  borykają  się  z  problemami
zostawiania  dzieci.  Dyrektor  dodał,  Ŝe  są  teŜ  propozycje  utworzenia  Spółdzielni
Socjalnych. Tych propozycji jest mnóstwo ale trzeba wybrać coś.

Prezydentowi Miasta Kalisza spodobała się koncepcja spółdzielni, która by np.
sprzątała w Ŝłobku, czy gotowała.

Dyrektor  powiedział,  Ŝe  tu  naprawdę  moŜna  stworzyć  takie  niesamowite
centrum.    

Radna Magdalena Spychalska zapytała ile ksiądz daje sobie czasu na podjęcie
takiej decyzji, w jakim kierunku iść, bo radna zdawała sobie sprawę, Ŝe pewne rzeczy
trzeba będzie robić przy pomocy Miasta i środków unijnych.

Dyrektor przyznał, Ŝe czeka na oferty, które się pojawią, bo Caritas teŜ bazuje
na dotacjach. Jest w trakcie rozmów z przedstawicielem ABS-u więc czeka na to co się
pojawi, w jakim terminie, tak samo Ŝłobek juŜ przeszedł ale będzie następny bo dzisiaj
jest potrzeba tworzenia tego wszystkiego.

Radny  Adam  Koszada  nawiązując  do  tego,  co  juŜ  powiedziała  radna
Spychalska,  Ŝe  wychodząc  stąd  radni  chcieliby  wypuścić  jasny  przekaz  do
mieszkańców, radny zdawał sobie sprawę, Ŝe dzisiaj tego się nie zrobi ale moŜe do
września,  Ŝeby  taka  informacja  była  -  Rada  rezygnuje  ze  zwrotu  bonifikaty  ale
powstanie konkretna rzecz, bo pojęcie działalność charytatywna jest mało precyzyjne.

Prezydent powiedział,  Ŝe innej informacji  nie moŜna przekazać niŜ  tę,  którą
przedstawił  radny  Krzysztof  Ścisły,  Ŝe  jest  zobligowanie  się  Biskupa  wobec
poprzednich władz, Ŝe tutaj na pewno będzie działalność prospołeczna, charytatywna.
Natomiast  radni  oczekują,  Ŝeby  w moŜliwie  najkrótszym czasie  było  to  dokładnie
określone. Trzeba uczciwie mieszkańcom Kalisza powiedzieć, Ŝe to jest związane z
moŜliwością  pozyskania  środków  czy  ministerialnych,  czy  europejskich,  czy
wojewódzkich, czy europejskich przez województwo, czy rząd.

Ksiądz Jacek Andrzejczak podkreślił, Ŝe musi brać odpowiedzialność za swoje
słowa, jeśli powie, Ŝe tu będzie Ŝłobek, to za pół roku będzie rozliczany, dlaczego tu
nie ma Ŝłobka, jeśli powie, Ŝe pogotowie opiekuńcze, to  dlaczego nie ma pogotowia,
tak jak teraz przez ostatnie pół roku tylko się tłumaczy dlaczego tu nie ma Domu śycia
– nie spełnia, bo tu nie ma kobiet, trudności by nie było, Ŝeby sprowadzić te kobiety
ale kto będzie w stanie to utrzymać? Jeśli byłoby tu 70 kobiet czy 50 to spokojnie ten



Dom śycia jest w stanie funkcjonować, ale jeśli to będą  3 czy 4 kobiety to nie jest w
stanie tego utrzymać.   

Pan Grzegorz Sapiński Prezydent Miasta Kalisza zaznaczył, Ŝe wtedy musiałaby
to być instytucja wojewódzka jeśli miałoby być 70 kobiet.

Radna  Magdalena  Spychalska  bardziej  była  zainteresowana  pomysłem
stworzenia miejsca dla dzieci i młodzieŜy.    

Prezydent  przyznał,  Ŝe  Ŝłobek  jest  potrzebny,  aktywizacja  osób  starszych  w
części i   spółdzielnia socjalna to juŜ by było idealne rozwiązanie poniewaŜ  byłaby
aktywizacja osób starszych, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Ksiądz  nie  chciałby  sobie  zamykać  drogi,  bo  jak  powie,  Ŝe  robi  pogotowie
opiekuńcze, a tak naprawdę - w myśl tego, co mówi Prezydent - powstanie jeden z
największych Ŝłobków,  a później kaŜdy co chwilę będzie przychodził i się pytał, kiedy
będzie to realizowane.       

Radny Krzysztof Ścisły wspomniał, Ŝe ksiądz Grześniak powiedział, Ŝe będzie
to zakład opieki długoterminowej dla chorych i teraz wszyscy pytają kiedy, gdzie.    

Ksiądz Andrzejczak powiedział,  Ŝe juŜ róŜne wersje słyszał np. Ŝe tu będzie
dom  emerytów,  Ŝe  mają  być  sale  dodatkowe  dobudowane,  jakieś  wesela,  śluby,
aczkolwiek  nigdy  tego  w  zamyśle  nie  było  i  nie  będzie  takiej  moŜliwości,  tym
bardziej,  Ŝe  ksiądz  Biskup  zapewnił,  to  jest  słowo  ostateczne.  Ksiądz  Biskup  nie
podwaŜy swojego słowa.    

Prezydent powiedział, Ŝe są 3 Ŝłobki miejskie tak samo większość  przedszkoli
jest świeckich ale dwa są prowadzone przez siostry i mają obłoŜenie  pełne, jeŜeli
jeden byłby taki Ŝłobek związany z kościołem i trzy  świeckie to teŜ by była taka
równowaga. To jest bardzo dobry pomysł.    

Radny Stanisław Paraczyński wspomniał, Ŝe w jednym mieście powstał Ŝłobek
czynny 24 godziny na dobę. 

Radna Magdalena Spychalska powiedziała, Ŝe na pewno jest część dzieci, która
stąd jest woŜona do Ŝłobków w centrum i gdyby tu powstał Ŝłobek to zwolniłyby się
miejsca dla  dzieci w centrum, a dzieci z pobliska tu by były dowoŜone.  

Radny Roman Piotrowski miał wątpliwości czy ludzie będą specjalnie dowozić
dzieci z drugiego końca miasta.

Prezydent Miasta Kalisza powiedział, Ŝe w centrum miasta są 2 Ŝłobki, jeden jest
na Dobrzecu, a po tej stronie nie ma Ŝadnego. Tutaj są tereny rozwojowe, a poza tym
jeŜeli ktoś ma Ŝyczenie dowoŜenia dziecka do placówki dlatego, Ŝe jest prowadzona
pod auspicjami  kościoła  to  tak  jak  w przypadku  przedszkola  u  sióstr  Felicjanek  i
Nazaretanek, dzieci są dowoŜone z całego miasta, a nawet spoza Kalisza.         
Przewodniczący Martin Zmuda podziękował księdzu za wyczerpującą odpowiedź.
           
Ad. 4. 

Wyjaśnienie dotyczące sprawozdania finansowego.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za rok 2014.
Pani  Aneta  Ochocka  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  powiedziała,  Ŝe

sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Kalisza za rok 2014 r. obejmuje szereg
dokumentów  tj.  bilans  z  wykonania  budŜetu,  łączny  bilans  obejmujący  dane
wynikające  z  budŜetów  samorządowych  jednostek  budŜetowych  i  zakładów
budŜetowych, łączny rachunek zysków i strat, i łączne zestawienie zmian w funduszu



jednostki. NajwaŜniejszy z tych dokumentów to jest bilans z wykonania budŜetu. Z
tego sprawozdania wynika, Ŝe suma aktywów i pasywów wyniosła 33.671 tys. zł., w
tym  środki  pienięŜne  25.434  tys.  zł,   naleŜności  i  rozliczenia  7.973  tys.  zł,
zobowiązania  181.364  tys.  zł.  Na  aktywa  składają  się  środki  pienięŜne,  w  tym
rachunek podstawowy budŜetu w wysokości 22.209 tys. zł., wyodrębniony rachunek
wydatków  niewygasających  w  wysokości  2.411  tys.  zł,  które  to  zostały  ujęte  w
wykonaniu 2014 roku ale zrealizowane będą w 2015 roku. Pozostałe środki 813 tys. zł
dotyczą rachunków projektów unijnych. Kolejna pozycja to naleŜności od budŜetu w
łącznej  wysokości  3.081  tys.  zł,  które  dotyczą  rozrachunków  z  tytułu  udziału  w
podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  największa  z  tych  pozycji  3  mln  zł.
Pozostałe  naleŜności  i  rozliczenia  to  dochody  budŜetowe,  których  jednostki  nie
zdąŜyły  przekazać  do końca 2014 roku środków w wysokości  1.587 tys.  zł.  oraz
niewykorzystane  wydatki  jednostek  budŜetowych  w  kwocie  3.304  tys.  zł.  i  inne
aktywa obejmujące zarachowane odsetki od  kredytów i poŜyczek w wysokości 263
tys. zł., płatne w latach następnych. Po drugiej stronie bilansu znajdują się pasywa a
więc zobowiązania finansowe  w kwocie 180.770 tys. zł., na które składają się między
innymi zobowiązania z tytułu kredytów 130.199 tys. zł., z tytułu poŜyczek 5.134 tys.
zł.,  obligacji  64.300  tys.  zł.  oraz  odsetek  od  kredytów  i  poŜyczek  w  wysokości
345.950 zł. Kolejna pozycja zobowiązania wobec budŜetów w kwocie 594 tys. zł, na
które składają się rozrachunki z tytułu dotacji za 2014 rok, zwracane do stycznia 2015
roku.  Na aktywa netto  budŜetu,  które wynoszą -158.307 tys.  zł,  składa się  wynik
wykonania budŜetu w kwocie -13.158 tys. zł, rezerwa na wydatki niewygasające w
wysokości 2.411 tys. zł.  i skumulowany wynik z lat ubiegłych  w kwocie -147.560
tys. zł. oraz kolejna pozycja inne pasywa to jest kwota 10.615 tys. zł., na które m.in.
składa się dotacja celowa i subwencja oświatowa.
Kolejny dokument,  których wchodzi  w skład sprawozdania to  łączny bilans,  który
obejmuje  dane  wynikające  z  bilansów  samorządowych  jednostek  budŜetowych  i
samorządowych zakładów budŜetowych, suma aktywów i pasywów w tym bilansie
wynosi  1.120.357  tys.  zł.,  w tym aktywa trwałe  1.077.270  tys.,  aktywa obrotowe,
zapasy, naleŜności krótkoterminowe, krótkoterminowe aktywa finansowe 43. 086 tys.
zł. Fundusze jednostek wyniosły łącznie  1.062.590, natomiast zobowiązania i rezerwa
na zobowiązania, fundusze specjalne jest to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
rozliczenia  międzyokresowe  wyniosły  57.766  tys.  zł.  Łączny  bilans  obejmuje
wszystkie  placówki  oświatowe,  jednostki  pomocy  społecznej,  pozostałe  jednostki
budŜetowe. 
Łączny rachunek zysków i strat sporządzony jest na koniec roku 2014 i wykazuje zysk
netto  w  wysokości  80.748  tys.  zł,   na  ten  rachunek  składają  się  przychody  z
podstawowej  działalności  operacyjnej,  koszty  działalności  operacyjnej,  pozostałe
koszty, i pozostałe przychody. 
Łączne  zestawienie  zmian  w  funduszu  jednostki,  gdzie  zwiększenia  funduszu
wyniosły 873.505 tys zł, a zmniejszenia 805.336 tys. zł. Wartym odnotowania jest fakt,
Ŝe w 2014 r. została zachowana tzw. złota reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych,  czyli  na koniec 2014 roku  wykonane wydatki  bieŜące nie
były wyŜsze niŜ wykonane dochody bieŜące powiększone o wolne środki. Od 2014 r.
zaczął  obowiązywać indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań,  który określa  tzw.
margines bezpieczeństwa.  W 2014 r.  ten  margines bezpieczeństwa zwiększył  się  o



2.10% . NaleŜy takŜe zwrócić uwagę, Ŝe wykonanie budŜetu za 2014 r. wpłynęło na
znaczną poprawę tego marginesu bezpieczeństwa, w 2017 r.  o czym była mowa w
opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  dotyczyła  ona  projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Sprawozdanie finansowe zostało jednomyślnie pozytywnie zaopiniowane.              
                          
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kalisza

za  2014  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budŜetu  za  2014  rok  został
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5. 

Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budŜetu Kalisza-Miasta
na prawach powiatu za 2014 r. 

Przewodniczący  odczytał  projekt  opinii  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej
Kalisza w sprawie wykonania budŜetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2014 r. 

Opinia została jednomyślnie pozytywnie przegłosowana. 
Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wniosku

o  udzielenie  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  za  2014  rok  został
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący poinformował o piśmie Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącym
zadania  pn.  „PodwyŜszenie  kapitału  zakładowego  Kaliskiego  Towarzystwa
Budownictwa Społecznego”. Wszyscy radni otrzymali pismo do wiadomości. 

Ad. 6. 

Zamknięcie posiedzenia.
Zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Martin Zmuda.

Protokołowała:


