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Protokół Nr 0012.03.24.2020 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.04.20.2020 

Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady 

Miasta Kalisza 
 

Protokół Nr 0012.05.21.2020 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.06.25.2020 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej  

Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.07..2020 

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.08.26.2020 

 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Kalisza 

 

ze wspólnego posiedzenia, 

które odbyło się w dniu 27 maja 2020 roku 

 

 

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

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

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

 

PORZĄDEK OBRAD 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 



3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza 2019 rok. (P) 

4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

(P) 

5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz 

informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok 

2019. (P) 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta 

Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2019 rok. (P) 

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 

2019 rok. (B+Rodz) 

8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu - Mieście na prawach 

powiatu (stan na dzień 31.12.2019 roku). (Rodz+Ś) 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta 

Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2019. (Rodz+Ś) 

10. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok 

(B+E+P+Rodz+R+Ś) 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. (B+E+P+Rodz+R+Ś) 

12. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na 

te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. (B+Rodz) 

13. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok. 

(B+P+R) 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt 

dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz. (B+Rodz) 

15. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie 

oddziałów przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III 

Sobieskiego w Kaliszu. (B+E) 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów 

publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. (B+R+Ś) 

17. Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza. (B+E) 

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2017-2019”. (B+R+Ś) 

19. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. 

(B+R) 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

(B+E+P+Rodz+R+Ś) 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2020 – 2039. (B+R+Ś) 

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji (B+R+Ś) 

23. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6823.02.0001.2020.BJ z dnia 11-05-2020 r. 

w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu Miasta Kalisza – miasta na prawach 



powiatu, w trybie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonych przy 

ulicy Kordeckiego. (R) 

24. Korespondencja. 

 a) Pismo spółki Kilargo z dnia 13-05-2020 r. w sprawie planu zagospodarowania.

 (B+R+Ś) 

 b) Pismo spółki EPP Retail - Tęcza Kalisz Sp. z o.o. z dnia 06-04-2020 r. w sprawie 

 zwolnienia od podatku od nieruchomości. (B+R) 

 c) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WF-RWPIO.3120.04.90.2020 z dnia 06-05-2020 

 r. dotyczące odpowiedzi na pismo firmy Poz Bruk Sp. z o.o. (B+R) 

 d) Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 14-05-2020 r. w sprawie 

 zmiany przeznaczenia środków finansowych przekazanych przez Miasto Kalisz. 

 (B+P+R) 

 e) Pismo Wiceprezydenta Miasta Kalisza WRM.7011.11.8.2020 z dnia 06-05-2020 r. 

 w sprawie budynku zaplecza sportowego zlokalizowanego przy ulicy Tuwima 2 w 

 Kaliszu. (E+R) 

 f) Pismo mieszkańca z dnia 08-05-2020 r. (E) 

 g) Pismo mieszkańca z dnia 11-05-2020 r. (P) 

 h) Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 07-05-2020 r. w sprawie 

 dorocznych nagród za osiągnięcia w służbie. (P) 

 i) Pismo Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 przekazujące uchwałę w sprawie zmiany statutu. (Ś) 

25. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

26. Zamknięcie posiedzenia. 

 

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

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński, który 

powitał wszystkich radnych oraz gości.  

 

Podczas potwierdzania kworum wystąpiły problemy techniczne z transmisją online  

i w związku z tym Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady 

Miasta wpłynęło Pismo Prezydenta Miasta w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok. Wobec 

powyższego ww. projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad komisji. 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 10 osób za (10 obecnych). 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 9 osób za 

(9 obecnych). 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych). 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 12 osób za, 1-brak głosu 

(13 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych).  



Porządek obrad został przyjęty przez wszystkie komisje. 

 

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza 2019 rok. (P) 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego przyjęła powyższe 

sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad.4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej. (P) 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego przyjęła powyższą 

informację do wiadomości. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz 

informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok 

2019. (P) 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego przyjęła powyższe 

sprawozdanie do wiadomości.  

 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla 

Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2019 rok. (P) 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego przyjęła powyższe 

sprawozdanie do wiadomości.  

 

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 

2019 rok. (B+Rodz) 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej przyjęły 

do wiadomości powyższe sprawozdanie.  

 

Ad.8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu - Mieście na 

prawach powiatu (stan na dzień 31.12.2019 roku). (Rodz+Ś) 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej przyjęły powyższą ocenę do wiadomości.  

 

Ad.9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta 

Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2019. (Rodz+Ś) 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej przyjęły powyższą informację do wiadomości.  

 

Ad.10. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok. 

(B+E+P+ Rodz.+R+Ś) 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 2 osoby się wstrzymały, 1-brak głosu (10 obecnych). 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8 osób za, 3 osoby się wstrzymały (11 obecnych).  

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 



Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 6 osób za, 3 osoby się 

wstrzymały (9 obecnych). 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały, 1-brak 

głosu (11 obecnych). 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 5 osób się wstrzymało 

(14 obecnych). 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 2 osoby się wstrzymały 

(6 obecnych).  

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2019 rok. 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały, 1-brak głosu (10 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8 osób za, 3 osoby się wstrzymały (11 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 6 osób za, 3 osoby się 

wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały, 1-brak 

głosu (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 5 osób się wstrzymało 

(14 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 2 osoby się wstrzymały 

(6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. (B+Rodz) 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1-brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 12 osób za, 1-brak głosu (13 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok. 

(B+P+R) 

 

 

 



Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt 

dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz. (B+Rodz) 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1-brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 12 osób za, 1-brak głosu (13 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie 

oddziałów przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III 

Sobieskiego w Kaliszu. (B+E) 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1-brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 10 osób za, 1 osoba się wstrzymała (11 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów 

publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. (B+R+Ś) 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1-brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 13 osób za, 1-brak głosu (14 

obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza. (B+E).  

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1-brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2017-2019”. (B+R+Ś) 

Głosowanie: 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1-brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 



Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 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. 19. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania 

i wykupu.  

Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 7 osób za, 7 osób się wstrzymało 

(14 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8 osób za, 3 osoby się wstrzymały (11 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 6 osób za, 3 osoby się 

wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za, 4 osoby się wstrzymały, 1-brak 

głosu (13 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za, 5 osób się wstrzymało, 

1-brak głosu (14 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osób za, 1 osoba się wstrzymała, 1-brak 

głosu (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisz na lata 2020-2039. 

Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 2 osoby się wstrzymały, 2-brak głosu (10 obecnych). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 5 osób się wstrzymało, 

(14 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za, 1-brak głosu (6 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji 

dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (B+R+Ś) 

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1-brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za, 1-brak głosu (6 obecnych). Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 



 

Ad.23. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WGM.6823.02.0001.2020.BJ z dnia 11-05-2020 

r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu Miasta Kalisza – miasta na prawach 

powiatu, w trybie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonych przy ulicy 

Kordeckiego. (R) 

Głosowanie: 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). Pismo 

zostało pozytywnie zaopiniowane. 

 

Ad.24. Korespondencja. 

a) Pismo spółki Kilargo z dnia 13-05-2020 r. w sprawie planu 

zagospodarowania.(B+R+Ś) 

b) Pismo spółki EPP Retail - Tęcza Kalisz Sp. z o.o.  z dnia 06-04-2020 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości. (B+R) 

c) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza WF-RWPIO.3120.04.90.2020 z dnia  

06-05-2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo firmy Poz Bruk Sp. z o.o. (B+R) 

d) Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 14-05-2020 r. w sprawie 

zmiany przeznaczenia środków finansowych przekazanych przez Miasto Kalisz. 

(B+P+R) 

e) Pismo Wiceprezydenta Miasta Kalisza WRM.7011.11.8.2020 z dnia 06-05-2020 r. 

w sprawie budynku zaplecza sportowego zlokalizowanego przy ulicy Tuwima 2  

w Kaliszu. (E+R) 

f) Pismo mieszkańca z dnia 08-05-2020 r. (E) 

g) Pismo mieszkańca z dnia 11-05-2020 r. (P) 

h) Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 07-05-2020 r. w sprawie 

dorocznych  nagród za osiągnięcia w służbie. (P) 

i) Pismo Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” przekazujące uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku. (Ś) 

Komisje zapoznały się z korespondencją.  

 

Ad.25. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak. 

 

Ad.26. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński 

zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/... / 

                                                                                           Tadeusz Skarżyński 

 

 


