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P R O T O K Ó Ł nr 0012.2.21.2016
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza

P R O T O K Ó Ł nr 0012.6.19.2016
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

P R O T O K Ó Ł nr 0012.7.20.2016
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza
ze wspólnego posiedzenia w dniu 30.03.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
(R+Ś+B).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030. (R+Ś+B)
5. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (B)
6. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. (B)
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (B)
8. Korespondencja.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Kamila Majewska, Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów RMK, witając radnych oraz gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad, wobec czego został
on jednomyślnie przyjęty.
Komisja Budżetu i Finansów – wszyscy za (5 osób);
Komisja Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – wszyscy za (7 osób);
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – wszyscy za (7 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła wszystkie zmiany, o które
wnioskowały Wydziały i jednostki podległe.
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
dopowiedziała, że kwota 440.000 zł, która dodatkowo zasili Wydział jest bardzo
ważna, gdyż dotyczy imprez ogólnodostępnych dla mieszkańców, na które czekają.
Wspomniała o dotacji dla Filharmonii w wysokości 50.000 zł, która jest wystarczająca
na organizację koncertu. Scena i oświetlenie już są, gdyż pozostaną po poprzednim
koncercie, więc tego się nie wlicza, a 50 tys. zostanie wydatkowane jedynie na koszty
artystyczne. Wspomniała, że z omawianej puli zostanie również wydzielone 50.000 zł
na „Muzyczny rynek”, co jest także wystarczające. Pani Naczelnik poinformowała
o wsparciu w wysokości 25.000 zł na koncerty jazzowe, co do których trwają
negocjacje, w jaki sposób dokładnie wydatkować te środki.
Radny Sławomir Chrzanowski stwierdził, że pewne zadania, o organizacji których
wiedziało się że będą organizowane, mogły zostać wcześniej zaplanowane i wpisane
do budżetu. W zamian za nie przy konstrukcji budżetu wpisano inne, z którymi radny
się nie zgadza. A teraz zachodzi konieczność uruchamiania procedury i wprowadzania
zadań, które były od początku znane. Pan Chrzanowski poruszył również temat kwoty
590.000 zł przeznaczonej dla Biura Promocji i złożył wniosek formalny o „wyjęcie tej
kwoty z uchwały budżetowej” i wyłączenie z omawiania. Radny spytał, czy wówczas
ta kwota pozostanie w dziale dotyczącym środowiska, gdyż pochodzi z systemu
gospodarowania odpadami?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że są dwa miliony złotych po stronie dochodów. W uchwale
przedstawiona jest propozycja, w jaki sposób podzielić te 2 mln zł zgodnie
z wnioskami, które wpłynęły. Jeżeli chce się wyłączyć 590.000 zł to należy coś innego
w to miejsce wstawić. Wytłumaczyła, że kwota 2 mln wpłynęła po stronie dochodów,
nie można teraz wyłączyć 590.000 zł i zapisać po stronie rezerw. Rezerwę ogólną
można tworzyć tylko przy okazji tworzenia budżetu, później nie ulega ona
zwiększeniu. W związku z powyższym, jeżeli zdejmujemy kwotę 590.000 zł
z promocji, to należy wskazać inne zadanie w to miejsce.
Radny Chrzanowski stwierdził, że jest to zbyt duża kwota by w tym momencie ad hoc
podawać jakieś zamienne zadania. Musi to być przemyślana decyzja, w związku
z czym radny wycofuje swój wniosek.
Radny Mirosław Gabrysiak uważa, że zadania promocyjne, które mają być
realizowane za kwotę 590.000 zł były wiadome już przy tworzeniu budżetu i powinny
być wtedy zaplanowane. Teraz nie powinno być już robionych przesunięć na nie.
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Radny nie jest fachowcem, natomiast sądzi, że pozostawienie powyższej kwoty przez
jeden miesiąc w dziale, w którym są obecnie, nie powinno być przeszkodą
dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani Irena Sawicka stwierdziła, że w chwili obecnej o wielu zadaniach można
powiedzieć, że powinny się one były znaleźć w budżecie, że są dla ogółu
mieszkańców ważne i potrzebne. Jednak nie znalazły się ze względu na specyfikę
tworzenia budżetu. Jest znana pewna kwota dochodów, która pochodzi np.
z subwencji, podatków dochodowych, od Wojewody itp. Do wysokości tych
dochodów można z kolei rozdysponować wydatki. Dlatego też zostały wpisane
do budżetu zadania konieczne i najważniejsze. W ciągu roku w kwietniu pojawiają się
natomiast wolne środki i są zagospodarowywane na bieżące zadania, które nie zostały
ujęte przy powstawaniu budżetu. Omawiane jest teraz 2 mln zł, które wpłynęły
do budżetu jako odebranie nadpłaconej przez Miasto kwoty za odpady komunalne.
Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej nadpłata musiała zostać
zwrócona, stąd wzrost stawki o 2 zł. Należy to zrobić w pierwszym kwartale
ze względu na sprawozdawczość budżetową. Powtórzyła, że nie ma możliwości
by te pieniądze spoczywały sobie przez miesiąc lub dwa gdzieś na jakimś paragrafie
w budżecie. Możemy jedynie przeznaczyć na pozostałą działalność w danym dziale
budżetowym, a później dokonywać przeniesień. Jest to jednak pewna fikcja, na którą
RIO bardzo zwraca uwagę.
Radny Gabrysiak nie zgodził się ze słowami pani Skarbnik, gdyż podwyższanie opłat
za odpady komunalne odbywało się jednocześnie z przyjęciem uchwały budżetowej,
w związku z czym było już wtedy wiadomo, że te pieniądze zostaną i jakoś wtedy nie
było potrzeby rozdysponowania tych pieniędzy, a teraz nagle się znalazła.
Pani Skarbnik ad vocem, 29 grudnia, kiedy podjęta była uchwała o podwyższeniu
tej stawki, została ona wysłana do Wojewody, Wojewoda musiał wydać opinię
i opublikować ją w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. i dopiero zaczęła
obowiązywać. Stało się to dopiero w styczniu. Nie można było na tamten czas
podejmować żadnych decyzji. Radni zapewne pamiętają, że w ostatniej chwili
po otrzymaniu decyzji RIO wprowadzana była ta uchwała o podwyżce. Nie było
wiadomo, jak Wojewoda się zachowa i czy wejdzie w życie, w związku z tym nie
można było dokonywać zwiększeń skoro nie była ona jeszcze obowiązująca. Wobec
powyższego, przy tamtym projekcie budżetu nie mogło być to zrobione.
Radny Piotr Lisowski nawiązał do wypowiedzi pani Naczelnik Pastuszak o organizacji
imprez publicznych, masowych i w związku z tym spytał o spełnienie obowiązku
zabezpieczania takich wydarzeń. Ze względu na występujące coraz częściej zagrożenia
terrorystyczne i ogólne niebezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, dopytał, czy dobrze
oszacowano koszt obsługi zabezpieczenia imprez plenerowych. Czy Wydział pracował
z jakimiś podmiotami lub służbami w opracowaniu planu zabezpieczenia takich
wydarzeń, czy jest to tylko w gestii wynajętej firmy ochroniarskiej.
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
wyjaśniła, że Miasto nie jest organizatorem a jedynie wydaje decyzje administracyjne
w zakresie zgody na organizację imprez masowych. W gestii organizatora jest już
dopełnienie wszelkich obowiązków na nim spoczywających.
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Radny Krzysztof Ścisły spytał o konkretne przeznaczenie kwoty 300.000 zł zapisanej
dla Kaliskich Linii Autobusowych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to przeznaczone na zakup autobusów.
Pan Prezydent Grzegorz Sapiński dodał, że patrząc na kwotę wiadomo jakie to będą
autobusy. Należy jednak wymienić kilka takich, które nie nadają się w ogóle do jazdy.
Pozyskiwanie zupełnie nowych autobusów nastąpi w kolejnych latach.
Radny Sławomir Chrzanowski oznajmił, że nie tak dawno dotarła do niego informacja,
że nowe autobusy zostaną zakupione w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Spytał, czy jest to zatem dołożenie do działania w ramach ZIT-ów.
Pan Prezydent wyjaśnił, że w tej chwili za kwotę 300.000 zł konieczna jest wymiana
kilku autobusów, które nie nadają się już do jazdy, a więc w ramach tych środków
zostaną zakupione „używki”. Zakup nowego autobusu Euro6 to koszt ok. 800.000 zł
w dieslu, 2.200.000 zł elektryczny.
Przewodnicząca Majewska zakończyła dyskusję i poprosiła o przegłosowanie projektu
uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza - 4 głosy za, 2 głosy przeciwne;
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 6 osób za, 3 osoby przeciw;
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 4 osoby za, 2 głosy przeciw, 1 głos
wstrzymujący.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że w przedmiotowej uchwale
znajduje się zmiana polegająca na poprawieniu „czeskiego błędu” przestawionych
liczb w kwocie zapisanej na pomoc Woj. Wlkp. w ramach budowy bazy śmigłowcowej
w Michałkowie. Druga zmiana dotyczy zmniejszenia limitu na zadanie regulacja cieku
Krępicy. Ostatnia zmiana dotyczy zadania z udziałem funduszy unijnych „Aerobik
językowy” na co zwiększa się limit w 2016 roku.
Wobec braku pytań Pani Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie przedmiotowego
projektu uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza - 5 osób za, 1 osoba wstrzymała
się od głosu;
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 8 osób za, 1 osoba wstrzymała się
od głosu;
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7 osób za.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.
Z uwagi na fakt, ze dalsze punkty porządku obrad dotyczą już tylko Komisji Budżetu
i Finansów, członkowie pozostałych dwóch Komisji opuścili posiedzenie.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
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Pani Agnieszka Wypych, Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury, przedstawiła przesłanki podjęcia przedmiotowej uchwały,
a mianowicie według obowiązującego prawa Prezydent raz w trakcie trwania kadencji
jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny aktualności Studium i miejscowych
planów. Zostało to poczynione w roku ubiegłym i na tej podstawie przygotowano
przedmiotowy projekt uchwały, który jest kolejnym krokiem w procedowaniu
nad wszystkimi miejscowymi planami zagospodarowań przestrzennych.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.
Komisja Budżetu i Finansów – wszyscy za (4 osoby).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że temat był szczegółowo omawiany dzień
wcześniej na połączonym posiedzeniu Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na której był obecny
przedstawiciel firmy. W związku z brakiem pytań poprosiła o głosowanie
nad przedmiotowym projektem uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów - wszyscy za (4 osoby).
Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego
projektu uchwały i wyjaśniła, że powodem zmiany jest rezygnacja jednego inkasenta.
W związku z brakiem pytań poprosiła o głosowanie nad przedmiotowym projektem
uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów - wszyscy za (5 osób).
Ad.8. Korespondencja.
Brak.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Prezydent Miasta Grzegorz Sapiński poinformował radnych o pogrzebie pana
Banasiaka byłego radnego drugiej kadencji.
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Kamila Majewska
Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Piotr Lisowski
Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Roman Piotrowski
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