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Protokół nr 52/2017 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza, 

 

z posiedzenia w dniu 22 grudnia 2017 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 stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego 

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego 

na 2018 rok. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego). 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej). 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2017. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

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

Kalisza na lata 2017-2030. 

9. Korespondencja. 

- opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi Miasta Kalisza na 2018 rok. 

- opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza.     

- opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Miasto 

Kalisz w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia.    

 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący komisji pan Roman Piotrowski powitał wszystkich radnych i zaproszonych 

gości. 

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).  



Ad.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych  

dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu 

budżetowego na 2018 rok. 

Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych).  

 

Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego). 

Projekt uchwały omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. 

 

Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej). 

Projekt uchwały omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. 

 

Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2017. 

Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).  

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Zmiany w budżecie związane merytorycznie z komisją środowiska omówiła pani Skarbnik 

Irena Sawicka.  

    

Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.8.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.9. Korespondencja. 

Radni nie mieli pytań dotyczących ujętych w korespondencji opinii RIO.  

 

Ad.10.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Pan radny Tomasz Grochowski zwrócił się z prośbą, by Wydział Zarządzania Kryzysowego 

przygotował na następne posiedzenie informację jakim wyposażeniem dysponuje aktualnie 

Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy, czy jest to wystarczający zasób, czy też planowane  

są jakieś kolejne zakupy oraz przed jakim rodzajem powodzi chroni, a także jak wygląda 

system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu i informowania do kogo powinni  

się zgłaszać po ewentualną pomoc.             

 

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Przewodniczący  

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miejskiej Kalisza 

/.../ 

Roman Piotrowski 


