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PROTOKÓŁ  nr 0012.7.16.2015
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza,

PROTOKÓŁ  nr  0012.4.20.2015
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza, a także

PROTOKÓŁ  nr 0012.6.15.2015
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza,

wspólnego posiedzenia w dniu 28 grudnia 2015 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  ustalenia  Strefy  Płatnego  Parkowania,

wprowadzenia  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
5. Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  zmiany  nazwy

jednostki  organizacyjnej  i  uchwalenia  statutu  Miejskiego  Zarządu
Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  oraz  upoważnienia  do  załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2015 – 2029. 

7. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie projektu budżetu na
2016 rok wraz z erratą.

8. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015. 

10.Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody
ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz
ustalenia stawki takiej opłaty. 

11.Korespondencja
-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
-odpowiedź  Dyrektora  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  im.  
Ludwika  Perzyny  ws  pozyskanego  z  Urzędu  Marszałkowskiego  
Województwa Wielkopolskiego wsparcia finansowego 

12.Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  Piotr  Lisowski
poprowadził  obrady  witając  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu  radnych
i zaproszonych gości. 
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad. Jako punkt 6 wprowadzono
autopoprawkę do projektu uchwały  w sprawie projektu budżetu  na 2016 rok wraz
z  erratą.  Autopoprawka  do  projektu  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030 została zawarta w pkt. 7. Kolejne
punkty uległy przesunięciu.
Wszyscy radni z poszczególnych Komisji jednomyślnie zatwierdzili zaproponowany
porządek obrad.
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 9 głosów za;
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7 głosów za;
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 9 głosów za.
Ad.  3. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Strefy  Płatnego  Parkowania,
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania i sposobu ich pobierania.
Głos zabrał Dyrektor Krzysztof Gałka. Poinformował,  że jest to zmiana techniczna
i wspomniał o zawartej w projekcie uchwały zmianie nazwy Zarząd Dróg Miejskich
na Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7 głosów za (7 obecnych)
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka, przedstawiła pokrótce wnioski:
-  Budżet  Domu Pomocy  Społecznej  został  zwiększony  o  23  758  zł.  Zostaną  one
przeznaczone  na  zakup  bielizny  pościelowej  i  podkładów  flanelowych  dla
mieszkańców domu.
-  31  500  zł  przeznaczone  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
na  wsparcie  przedsięwzięcia  pod  nazwą  „usuwanie,  w  tym  demontaż,  transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza”.
- Dyrektor Domu Dziecka prosi o zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę
17 221 zł. Są to otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej i proponuje
je przeznaczyć na działalność statutową Domu Dziecka.
- 15 000 zł przeznaczone na zakup mebli do pokoi nowo przyjętych osób w Domu
Pomocy Społecznej.
-  9  071  zł  przekazane  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  zostały  przeznaczone  na  program  „aktywny  samorząd”
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
-  Zmiany  w budżecie  Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności.
Zmniejszenie  wydatków  na  wynagrodzenie  i  składki  od  nich  rozliczone  5000  zł.
Przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami gabinetu lekarskiego.
-  Sekretarz  Miasta  wystąpił  o  zmianę  z  Funduszu  Alimentacyjnego.  Zmniejszone
zostaną  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  1772  zł  i  przeznaczone  zostaną
na wynagrodzenia osobowe pracowników.



-  Zmiany  dotyczące  zwiększenia  środków  na  rachunku  wyodrębnionym  Szkół
i placówek oświatowych. Skarbnik Irena Sawicka przypomniała o tym, że pieniądze
na wydzielonym rachunku muszą być wykorzystane do końca roku, inaczej wracają
do budżetu miasta.
-  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  proponuje  zmniejszyć  budżet  Szkół  Zawodowych
o 2000 zł i przekazać te pieniądze na Licea Ogólnokształcące w związku z większą
ilością słuchaczy na zajęciach edukacyjnych.
Radny Eskan Darwich zainteresował  się  tym czy na kwotę  17 221 zł  składają się
również  egzekucje  Sądowe,  ponieważ  dowiedział  się,  że  zasądzone  pieniądze  nie
zostały przekazane do Domu Dziecka. Skarbnik Irena Sawicka wyjaśniła, że również
w te sumę wchodzą pieniądze z egzekucji i niezwłocznie wyjaśni te sprawę. 
Radny Krzysztof Ścisły poruszył kwestię usuwania azbestu. 
Następnie przystąpiono do głosowania:
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 10 głosów za, 1 głos wstrzymujący
(11 obecnych);
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7 głosów za (7 obecnych);
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący.

Radny  Dariusz  Witoń  zgłosił  wniosek  formalny  dotyczący  Komisji  Środowiska
i  Gospodarki  Komunalnej  by  dodać  do  porządku  obrad  (pkt  5)  projekt  uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia
Statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  oraz  upoważnienia
do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
W  związku,  iż  dodany  projekt  uchwały  dotyczy  wszystkich  Komisji  głosowali
wszyscy obecni radni - 15 głosów za, 1 głos przeciw.
Ad.5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki
organizacyjnej  i  uchwalenia  statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji
w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwienia  indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.
Głos w tej  sprawie zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich pan Krzysztof Gałka.
Poinformował,  że  trzeba wprowadzić  zmianę w Statucie  Miejskiego Zarządu Dróg
i  Komunikacji  w  Kaliszu  pkt.  60.  Spowodowane  jest  to  tym,  że  w  2016  roku
dystrybucja biletów, kart itp. związanych z przemieszczaniem komunikacją publiczną
pozostaje w Kaliskich Liniach Autobusowych.
Radny Krzysztof Ścisły zainteresował się tym, dlaczego zostaje to w KLA. 
Dyrektor stwierdził, że jest to spowodowane tym, aby ominąć zakłócenia w sprzedaży
oraz dystrybucji biletów podczas zmian. 
W  tej  sprawie  wypowiedziała  się  również  Pani  Skarbnik,  która  zauważyła,
że  refundacja dla  KLA pozostaje  tak jak zostało to zapisane w projekcie  budżetu.
Radny Krzysztof Ścisły przypomniał, że zawsze był problem z dopłatami dla KLA
i dlaczego gdy jest możliwość przejęcia kontroli – dobrowolnie się z tego rezygnuje na
żądanie KLA. Skarbnik Pani Irena Sawicka poinformowała, że nie są w stanie przejąć
proponowanych 6 000 000 zł  ze sprzedaży biletów, aby później  przekazać je jako
dotację dla KLA, ale kontrola jest zapisana w Statucie „ kontrola opłat za przejazdy,
egzekucja należności z tytułu przejazdy bez biletu lub bez ważnego biletu...”. Na tej
podstawie trzeba zorientować się jak faktycznie wygląda sprzedaż biletów. 



Radny Krzysztof Ścisły zapytał, czy Miasto ma pełną kontrolę nad sprzedażą biletów.
Pani Skarbnik poinformowała,  że Wydział  Spraw Obywatelskich zbiera informację
odnośnie danych ze sprzedaży biletów miesięcznie. 
Radny Krzysztof Ścisły uznał, że nie ufa się KLA. 
Pani Irena Sawicka stwierdziła, że nigdy nie wiadomo co będzie. Dlatego też zostało
to jeszcze przez rok w KLA. 
Radny  Krzysztof  Ścisły  zwrócił  uwagę  na  to,  że  są  zaniedbania  i  powinno się  tą
sprawą zająć. 
Radny Eskan Darwich zainteresował się kwotami za sprzedaż biletów w poprzednich
latach. 
Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  takie  informacje  posiada  Wydział  Spraw
Obywatelskich oraz Wydział Gospodarowania Mieniem. 
Radny  Zbigniew  Włodarek  uznał,  że  brakuje  mu  jasnego  wyjaśnienia  wszystkich
spraw. 
Pani Skarbnik oznajmiła, że najlepiej wytłumaczyłby to wszystko Prezes KPT, który
powinien zostać zaproszony. 
Radny  Dariusz  Witoń  przypomniał,  że  na  tym  spotkaniu  ma  być  przegłosowana
uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej, dlatego Prezes nie został
zaproszony. 
Radny Grzegorz  Chwiałkowski  zaproponował,  że  autobusy powinno się  przekazać
w leasing prywatnym firmom i nie byłoby problemu. 
Radna Kamila Majewska stwierdziła, że dyskusja powinna być zakończona. Zwróciła
uwagę, że każdy kierowca posiada elektryczny system sprzedaży biletów w autobusie
i można ich z tego rozliczyć. Wszystkie dane można uzyskać z KLA. Dyskusja została
przerwana do czasu przyjazdu Prezesa Pana Mariusza Wdowczyka.
Ad.  6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2015 – 2029.
W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik Irena Sawicka. Pani Skarbnik przedłożyła
zadania, które dotyczyły obecnych komisji:
-  przebudowa  wylotów  kanalizacji  deszczowej  do  Prosny  i  jej  dopływu
z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wydłuża się okres realizacji do 2016
roku;
- dostosowanie żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych;
- kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu.
Następnie przystąpiono do głosowania:
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący
( 2 osoby wyszły);
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 6 głosów za (6 obecnych);
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący (7 obecnych).
Ad.7. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie projektu budżetu na 2016
rok wraz z erratą.
Autopoprawka  wraz  z  erratą  dotyczy  błędnego  wpisu  na  stronie  6  zadania
w wysokości 2 275 zł w budżecie  miasta, a powinno się znaleźć na str. 8 w budżecie
powiatu.
Przedłożona autopoprawka mówi o tym, że wprowadzony jest nowy projekt „aktywnie
idziemy w przyszłość” na który z Unii Europejskiej jest dotacja w wysokości 2 202



805, 60 zł. Środki budżetu miasta wynoszą 388 730, 40 zł, które zostały przesunięte
na  w/w  projekt  z  zasiłków  i  pomocy  w  naturze  oraz  składek  na  ubezpieczenie
emerytalne i rentowe. Na projekt zostało łącznie przeznaczone 2 591 536 zł. Naczelnik
Wydziału Środowiska złożyła wniosek dotyczący dotacji w kwocie 400 000 zł dla
MZBM na ogrzewanie. Część mieszkańców chce węglowy system grzewczy zmienić
na  ekologiczny.  W  związku  z  tym  20  500  zł  zostanie  przesunięte  z  Zakładów
Gospodarki Mieszkaniowej do Ochrony Środowiska. 
Radny Krzysztof Ścisły zainteresował się kto będzie koordynatorem projektu i  czy
dotyczy to szkoleń. Pani Skarbnik poinformowała, że wszystkim zajmować się będzie
MOPS oraz ZDZ Skalmierzyce. Zgodziła się, że dotyczy to szkoleń.  
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący
(10 obecnych)
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7 głosów za (7 obecnych)
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 7 głosów za,  1 głos wstrzymujący (8 obecnych).
Ad.8.  Autopoprawka  do  projektu  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.
Autopoprawka zawiera program „Aktywnie idziemy w przyszłość”, który został już
omówiony  przez  Panią  Skarbnik  Irenę  Sawicką  oraz  omówione  sprawy  przy
wieloletniej  prognozie  finansowej  dotyczącej  2015  roku,  które  przechodzą  na  rok
2016.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący
(10 obecnych);
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7 głosów za (7 obecnych)
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 7 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają
z upływem roku budżetowego 2015. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015 przedłożyła Pani Skarbnik Irena Sawicka.  Uchwała o finansach
publicznych  pozwala  przekazać  części  środków  na  wydatki  niewygasające
w przypadku, gdy zostały rozstrzygnięte przetargi, bądź zadanie, które w roku 2015
nie mogło zostać zrealizowane w całości, a zabezpieczenie środków w budżecie było
w pełnej  wysokości.  Wobec  powyższego  można  przekazać  na  podstawie  uchwały
na  wyodrębniony  rachunek  wydatków  niewygasających.  Realizacja  wydatków  nie
wygasających powinna być wykorzystana w I połowie kolejnego roku. Łączna kwota
to 11 475 598,  89 zł.  W dniu jutrzejszym Radni  otrzymają  korektę  do załącznika
uchwały o wydatkach, gdyż kolejne przetargi zostały rozstrzygnięte.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej –  11 głosów za, 1 głos przeciw (12
osób);
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7 głosów za ( 7 obecnych);
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 7 głosów za, 1 głos przeciw (8 osób).



Ad.  10.  Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody
ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia
stawki takiej opłaty.
Pani Skarbnik Irena Sawicka omówiła zmiany cen za odpady komunalne:
- segregowane odpady – była stawka 12 zł, teraz zmiana na 14 zł
- odpady mieszane – 19 zł zmiana na 21 zł.
Jest to spowodowane wydatkami, które są o ponad 2 000 000 zł większe niż dochody.
Są one większe, ponieważ poprzednia umowa została zakończona natomiast I przetarg
został unieważniony, a II nowy przetarg ma wyższe kwoty. 
Radny  Paweł  Gołębiak  zapytał  się  o  przyczyny  unieważnienia  I  przetargu.  Pani
Naczelnik  Ewa  Maciaszek  wyjaśniła,  że  oferty  przedstawione  przez  wykonawców
przekraczały kwoty w  zabezpieczonym budżecie. Pani Anna Zięba zainteresowała się
tym dlaczego jest podwyżka o 2 zł. Pani Naczelnik Ewa Maciaszek zwróciła uwagę,
że przetarg był ogłoszony w 2014 roku, ale dotyczył umowy która miała obowiązywać
od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2017 roku. W roku 2015 obowiązywały dwie
umowy do czerwca 2015 roku oraz nowa umowa od 1 lipca 2015 roku. W chwili
podpisywania umowy wiadomo było, że w roku 2016 będzie deficyt. 
Radny Jacek Konopka zwrócił  uwagę,  że  był rok na zapoznanie się  ze  wszystkim
i rozmowy, dlaczego dopiero teraz  zajęto się tym.  Pani Naczelnik Ewa Maciaszek
poinformowała,  że  z  ustawy  wynika  to  iż  system  powinien  się  sam  finansować.
W projekcie budżetu (załącznik nr 20) jest zapisane, że ten system jest dofinansowany.
Z  uwagi  na  to,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zwróciła  uwagę
na nieprawidłowości stąd jest to wszystko przyśpieszone. Radna Jolanta Mancewicz
zauważyła, że dla mieszkańców Kalisza 17% to bardzo duża podwyżka. Radny Eskan
Darwich zainteresował się tym, dlaczego te same firmy dając takie same usługi rok
temu były tańsze o 2 000 000 zł.  Naczelnik Pani  Ewa Maciaszek poinformowała,
że zakres i jakość usług zostały podwyższone. Radny Eskan Darwich zapytał o udziały
Miasta  w  spółkach.  Został  poinformowany,  że  tylko  niewielkie  w  „PUK”.
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Andrzej  Plichta  uznał,  że  błędem  było
dopłacanie. Zwrócił uwagę na to, że jeśli cena jest podana to nie można płacić mniej.
Trzeba szukać rozwiązań,  żeby ta stawka została  obniżona.  Radny Jacek Konopka
zauważył,  że  trzeba  funkcjonować  zgodnie  z  przepisami.  Radny  Dariusz  Witoń
poinformował,  że  I  przetarg  był  bardzo  korzystny  dla  miasta  i  była  możliwość
obniżenia cen za wywóz odpadów dla mieszkańców. Cena wynosiła 13,5 zł po roku
była możliwość obniżenia jej do 12 zł i to zrobiono. W tej chwili, żeby system mógł
sam  się  finansować  musi  być  nadwyżka.  Można  na  te  nadwyżkę  przeznaczyć
pieniądze z innych środków, tylko trzeba będzie zabrać innym. Radny Paweł Gołębiak
zapytał  na  ile  opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  jest  wiążąca   i  jakie
konsekwencje  będą  jeśli  projekt  uchwały  zostanie  odrzucony.  Pani  Skarbnik
oznajmiła, iż system powinien się  się sam finansować. 
Naczelnik  Ewa  Maciaszek  uznała,  że  to  pytanie  powinno  być  skierowanie
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radny Krzysztof Ścisły zapytał dlaczego spółki
spowodowały  przy  obniżce paliwa,  podwyżkę wywozu odpadów.  Uznał,  że  opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej wykorzystuje się do nieuzasadnionej podwyżki cen
wywozu  odpadów.  Przewodniczący  Pan  Andrzej  Plichta  zauważył,  że  nikt  nie
wykorzystuje  tej  opinii,  ponieważ  tych  2  000  000  zł  brakuje  i  trzeba  je  zdobyć.



Przewodniczący uznał,  że  jeśli  znajdzie  się  sposób to  ceny będą  obniżone.  Radny
Krzysztof Ścisły przypomniał, że na rynek chciała wejść rodzima firma, ale nie mogła
ponieważ  nie  posiadała  na  miejscu  swojej  „bazy”.  Naczelnik  Ewa  Maciaszek
poinformowała, że spowodowane to było zapisem w ustawie.
Następnie przystąpiono do głosowania:
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 7 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 głos
wstrzymujący;
Komisji  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  –  4  głosy  za,  4  głosy  przeciw
(8 obecnych).
Ad. 11. Korespondencja:
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pani  Skarbnik  Irena  Sawicka  przedłożyła  wszystkie  trzy  pozytywne  opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- odpowiedź Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika  Perzyny
ws  pozyskanego  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego
wsparcia finansowego.
Pismo przyjęte do wiadomości. 
Ad.5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki
organizacyjnej  i  uchwalenia  statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji
w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwienia  indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.
Po pojawieniu się Prezesa KPT wznowiono dyskusję. Radny Grzegorz Chwiałkowski
zapytał ile milionów zostało wydane w poprzednich latach, a teraz gdy jest obniżka
o 1 zł ile milionów zostanie. 
Prezes Mariusz Wdowczyk poinformował, że w stosunku do ubiegłego roku koszty
paliwowe zmniejszyły się o 660 000 zł – ok 13%. 
Radny Pan Eskan Darwich zapytał o dochody ze sprzedaży biletów. 
Prezes  Pan  Mariusz  Wdowczyk  poinformował,  że  sprzedaż  w  przypadku  biletów
jednorazowych  za  11  miesięcy  2015  roku  wynosi  6  491  000  zł,  a  w  roku  2014
wynosiła 6 690 000 zł. Spadła ona o 3% w ciągu roku. Bilety okresowe za 11 miesięcy
2015 roku wynosi 818 000 zł, a w roku 2014 - 891 000zł (10%). Karty elektroniczne
rok 2015 – 18 000 zł, 2014 rok 17 000 zł. 
Radny Eskan Darwich zapytał o koszty dystrybucji biletów. 
Prezes poinformował, że koszty dotyczą tylko druków. Nie zna ich ale może ustalić.
Ponadto dodał, że przychody nie mogą wymknąć się spod kontroli. 
Radny Krzysztof Ścisły oznajmił, że nie ma zaufania do tego systemu. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż dochody ze sprzedaży biletów są szacunkowo określane.
W 2016 roku sprzedaż biletów zostaje na dotychczasowych zasadach, nie zwiększając
rekompensaty za bilety. 
Radny  Jacek  Konopka  zapytał  czy  docelowo  miasto  przejmie  jedynie  bilety
jednorazowe. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, iż przejmie wszystkie bilety. Ponadto dodała, że spada
ilość sprzedanych biletów w stosunku do roku poprzedniego. 
Do głosowania przystąpiła tylko  Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 4
głosy za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące (7 obecnych).



Ad. 12.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Andrzej  Plichta  przedłożył  pismo  dotyczące
zadania pod nazwą „Budowa zintegrowana systemu zarządzania ruchem drogowym
w  Kaliszu”  etap  I.  Pismo  dotyczyło  wyjaśnień,  iż  opóźnienia  wynikały  z  winy
wykonawcy i nie ma zagrożeń zwrotu uzyskanego dofinansowania. 
Radny  Mirosław  Gabrysiak  wspomniał,  iż  na  sesji  wystąpił  z  pytaniem  odnośnie
zintegrowanego systemu zarządzania  ruchem drogowym.  Odpowiedzi  nie  otrzymał
jednak. 
Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.
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