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Protokół Nr 0012.2.61.2018
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.4.66.2018
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.6.52.2018
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.5.63.2018
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.7.62.2018
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Kalisza
ze wspólnego posiedzenia
które odbyło się w dniu 13 listopada 2018 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2019.
Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry (Medella Spółka
Akcyjna).
Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry (Zjednoczone
Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna).
Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej, pan Tomasz Grochowski, który powitał wszystkich obecnych
na posiedzeniu.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 10 osób za (10 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 8 osób za (8 obecnych).
Porządek obrad zostały przyjęty jednomyślnie bez zmian.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Głos w tym punkcie zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, która
poinformowała, czego dotyczą zmiany w uchwale budżetowej. Wyjaśniła, że zmiany
dotyczą małych kwot, ale dzięki przegłosowaniu uchwały będzie możliwe
kontynuowanie niektórych inwestycji, na które zabrakłoby środków.
Radny Eskan Darwich zapytał o boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Kaliszu, na które dodatkowo ma zostać przeznaczone 115 000 zł. Pani Dagmara
Pokorska, Naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji poinformowała,
że na ten cel zostało zabezpieczone 500 000 zł i złożono 3 oferty na wykonanie tej
inwestycji. Dwie złożone oferty mieściły się w budżecie, jednak zostały odrzucone
w toku weryfikacji. W związku z tym jedyna oferta, jaką Miasto mogło przyjąć to ta,
która wynosi 568 000 zł. Dlatego poproszono radnych o dołożenie środków na ten cel.
Radny Radosław Kołaciński zapytał czy 300 000 zł przeznaczane na parking
na osiedlu Widok jest całością kwoty, czy dołożeniem środków do podstawowej sumy.
Pan Tomasz Ludwiczak, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wyjaśnił,
że kwota 300 000zł jest całą sumą przeznaczoną na wspomnianą inwestycję, jednak
może się ona zmienić, ponieważ nie ogłoszono jeszcze przetargu. Radna Kamila
Majewska zapytała, ile miejsc parkingowych powstanie w wyniku inwestycji.
Usłyszała odpowiedź, że powstanie tam 20 miejsc parkingowych.
Radny Jacek Konopka zapytał, czy dzisiejsze spotkanie i zmiany, które mają być dziś
przyjęte były konsultowane z Prezydentem Elektem. Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie
ma takiego obowiązku, ponieważ nowo wybrany Prezydent zacznie pełnić swoją
funkcję dopiero po ślubowaniu w dniu 22 listopada.
Radny Dariusz Grodziński zapytał, dlaczego ściągane są środki z zadania
na wykonanie boiska i parkingu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3.
Pani Pokorska poinformowała, ze termin realizacji dokumentacji projektowej ubiega
pod koniec listopada bieżącego roku, a wstępne kosztorysy pokazują, że inwestycja
będzie kosztowała około 870 000 zł. W związku z tym, że dokumentacja będzie
gotowa na koniec miesiąca rozstrzygnięcie przetargu do końca roku nie jest możliwe,
dlatego środki są przesuwane. Radny Grodziński zapytał, czy w budżecie
przyszłorocznym zadanie to jest uwzględnione. Pani Sawicka oznajmiła, że w tej
chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na kolejne pytanie pana

Grodzińskiego, czy to zadanie można wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
jeśli wiadomo już ile będzie kosztowało, pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli zadanie
zostanie wykonane w ciągu jednego roku, nie wpisuję się go do WPF.
Radny Piotr Lisowski zapytał, ile będzie miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Widok. Otrzymał odpowiedź, że będzie
jedno miejsce.
Radny Sławomir Chrzanowski zapytał o inwestycje przy Szkole Podstawowej Nr 6,
gdzie zadanie zmieniło nazwę z adaptacji budynku na rozbudowę i czy ma rozumieć,
że w rzeczywistości również oznacza to rozbudowę zamiast adaptacji. Pani Pokorska
potwierdziła słowa radnego.
Radna Majewska oznajmiła, że obliczyła koszt jednego miejsca parkingowego przy
ul. Widok i wyniesie on około 16 000 zł, gdzie kupno miejsca parkingowego przy
nowym bloku wynosi 5 000zł - 6 000zł. Pan Ludwiczak poinformował, że takie
wyliczenia zostały wykonane przez osobę wykonującą kosztorys. Radny Gołębiak
zapytał, kto akceptował kosztorys, ponieważ na początku zadanie to miało kosztować
130 000 zł, a teraz podaje się kwotę 300 000 zł. Dyrektor MZDiK wyjaśnił, że jest
to zadanie z Budżetu Obywatelskiego z roku 2017, a opiniowane było w 2016 roku.
Od tamtego czasu można było zaobserwować spory wzrost cen, co odbiło się
na kosztach inwestycji. Radna Magdalena Spychalska wyraziła wątpliwość, co do
realizacji tego zadania i zasugerowała, aby przemyśleć, czy warto je realizować, przy
tak dużym wzroście kosztów. Następnie wywiązała się dyskusja między radnymi w tej
sprawie.
Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymała informacje, iż zadanie na wykonanie
boiska i parkingu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 nie jest wpisane
do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodała, że jeśli radni nie zgodzą się
na przeniesienie środków na parking przy ul. Widok środki pozostaną na zadaniu
dotyczącym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Pani Pokorska powtórzyła
wcześniejsze słowa, że realizacja zadania wykonania boiska i parkingu przy ZSP Nr 3
w tym roku nie będzie możliwa, dlatego środki te są przesuwane. Radny Kołaciński
zaproponował, aby na zadaniu realizowanym przy ZSP Nr 3 zostawić 10 000 zł,
a 290 000 zł przeznaczyć na parking, w ten sposób pierwsze zadanie nie zniknie
z budżetu. Podczas dyskusji radnych z panią Skarbnik i panią Pokorską okazało się,
że mimo przesunięcia 300 000 zł, na tym zadaniu pozostają inne środki, dzięki czemu
zadanie to będzie wpisane do przyszłorocznego budżetu. Radny Jacek Konopka
zaproponował, aby przenieść kwotę 160 000zł pozostawioną na zadaniu wykonania
boiska i parkingu przy ZSP Nr 3 do rezerw inwestycyjnych. Niestety pani Skarbnik
poinformowała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ tworzenie rezerw odbywa się
na początku roku. Radny Konopka złożył wniosek, aby 160 000zł przenieść na zadanie
likwidacji kontrapasa. Pani Skarbnik wyjaśniła, że likwidacja kontrapasa również
wymaga przygotowania projektu i ukończenie inwestycji do końca roku może być
niemożliwe, a spowoduje to przeniesienie środków do ogólnego budżetu na przyszły
rok. Radny Kołaciński zaproponował, aby w miejscu dwóch nieużywanych boisk
na Widoku utworzyć parking, za mniejszą sumę. Dyrektor MZDiK stwierdził,
że wprowadza się niepotrzebne zamieszanie, wymyśla nowe zadania, które znów
trzeba by było realizować od podstaw. Radny Chrzanowski stwierdził, że bezsensu jest
przenoszenie środków na inne zadania, skoro kwota może by za niska by je wykonać.

Radny Kołaciński zaproponował, aby przeznaczyć 290 000zł na parking, a 10 000zł
na stworzenie projektu likwidacji kontrapasa. Usłyszał jednak, że będzie to za mała
kwota. Radny Zbigniew Włodarek zaproponował, aby zamknąć dyskusję. Radny
Konopka wycofał swój wniosek.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 10 osób za (10 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za, 1 osoba przeciw
(10 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 1 osoba przeciw
(10 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 9 osób za (9 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta poinformowała, czego dotyczą zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, ile w tej chwili zostało środków na zadaniu
Rewitalizacja Głównego Rynku. Pani Sawicka odpowiedziała, że około 5 000 zł.
Radny Radosław Kołaciński zapytał, jaka w tej chwili kwota przeznaczona jest dla
Liceum Plastycznego na remont budynku przy ul. Nowy Świat i czy wystarczy ona,
aby w przyszłym roku rozpocząć prace. Naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji, pani Dagmara Pokorska odpowiedziała, że w tej chwili nie pamięta
dokładnych kwot. Pani Skarbnik poinformowała, że potrzebne nakłady
na przedmiotową inwestycje to 3 250 424 zł, a w tej chwili zabezpieczono na ten cel
około 1 000 000zł. Radny Kołaciński zapytał, jak postępują prace i kiedy można się
spodziewać ukończenia inwestycji. Pani Pokorska wyjaśniła, że trwa procedura
przetargowa i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w nowym roku szkolnym
uczniowie będą już mogli korzystać z nowych pomieszczeń.
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 10 osób za, 1 osoba się wstrzymała
(11 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za, 1 osoba się wstrzymała
(10 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 1 osoba się
wstrzymała (10 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 9 osób za (9 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2019.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 10 osób za (10 obecnych).

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 9 osób za (9 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry (Medella Spółka
Akcyjna).
Przewodniczący Komisji wobec braku pytań poprosił o głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 1 osoba się
wstrzymała (10 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry (Zjednoczone
Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna).
Przewodniczący Komisji wobec braku pytań poprosił o głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za, 1 osoba się
wstrzymała (10 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za uwagę
i dyskusję.
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