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Protokół
XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza

w dniu 10 grudnia 2020 roku

I. Otwarcie posiedzenia.       

Za  pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej  Tadeusz  Skarżyński,
przewodniczący  Rady  Miasta  Kalisza  powitał  wszystkich  obecnych  na  dzisiejszej
Sesji Rady Miasta Kalisza.
Powitał również obecnych na sali:
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta. 

Następnie  poprosił  radnych  o  potwierdzenie  obecności  poprzez  naciśnięcie  na
tabletach przycisku „KWORUM”.

Przewodniczący – 4 grudnia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta
Miasta  Kalisza  dotyczące  dzisiejszej  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miasta  Kalisza.
Otrzymaliście  państwo  treść  pisma  do  wiadomości.  Proszę  pana  prezydenta
o zabranie głosu w tej sprawie.

Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym proszę o zwołanie w trybie pilnym sesji Rady Miasta Kalisza.
Prośbę swą uzasadniam koniecznością podjęcia przez Radę Miasta Kalisza uchwał
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określenia  warunków  i  trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020, zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Program edukacji
zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie
Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej”  i  4-ta  uchwała  dotycząca  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  dla  Miasta  Kalisza  na  lata  2020.  W  związku  z  powyższym
przekazuję, znaczy proszę o przyjęcie tego porządku i podjęcie stosownych uchwał.

W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady
Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi quorum,
przy którym można obradować i podejmować uchwały.    
Jednocześnie poinformował, iż zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw sesja odbędzie
się w trybie zdalnym.
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II. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad.  1.  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określenia  warunków
i  trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej
(str. 1-5).

W  związku  z  wprowadzeniem  nowych  zwolnień  z  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi na mocy uchwał Rady Miasta Kalisza podjętych w listopadzie
2020 r., konieczne jest wprowadzenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Określony niniejszą uchwałą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi daje właścicielom nieruchomości możliwość prawidłowego
wyliczenia wysokości miesięcznej kwoty opłaty oraz zastosowania zwolnień w części
z  tej  opłaty  z  tytułu  kompostowania,  dla  rodzin  wielodzietnych  oraz  w  części
dotyczącej  gospodarstw  domowych,  w  których  dochód  nie  przekracza  kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rodziny,
Zdrowia  i  Polityki  Społecznej;  Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej;
Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  oraz  Komisja  Budżetu
i Finansów Rady Miasta Kalisza.

Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go  przegłosowano  –  23  osoby  były  za  (23  radnych  obecnych)  –  przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.

Ad. 2. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (str. 6-14).

Szczegółowe  informacje  o  zmianach  w  budżecie  na  2020  rok,  sporządzonych  na
podstawie  wniosków  naczelników  wydziałów,  kierowników  biur,  dyrektorów
jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały.

Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.

Projekt  uchwały  w  części  merytorycznej  wraz  z  autopoprawką  pozytywnie
zaopiniowały  komisje:  Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu;  Komisja  Rodziny,
Zdrowia  i  Polityki  Społecznej;  Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji
Europejskiej  oraz  Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej,  natomiast
całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.

Wobec  braku  wątpliwości  radni  najpierw  jednomyślnie  pozytywnie  przegłosowali
autopoprawkę do projektu uchwały – 23 osoby były za (23 radnych obecnych).
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Następnie  jednomyślnie  pozytywnie  przegłosowano  projekt  uchwały  wraz
z  autopoprawką  –  23  osoby  były  za  (23  radnych  obecnych)  –  przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

Ad.  3.  zmiany  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „Program  edukacji  zdrowotnej,
wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (str. 15-16).

Niniejszy  projekt  realizowany  jest  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020.  Przedsięwzięcie  realizowane  jest  na
terenie  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej  przez  Powiat  Kaliski  –  Lidera  wraz
z partnerami.
W  celu  zinstytucjonalizowania  zasad  współpracy  oraz  określenia  zakresu
odpowiedzialności,  a  także  praw  i  obowiązków  uczestników  projektu,  zawarto
porozumienie  o  współpracy  w  celu  przygotowania  i  wspólnej  realizacji  projektu,
regulującego między innymi powyższe kwestie.
Powołane porozumienie zostanie aneksowane ze względu na zmianę partnerów oraz
terminu  realizacji  projektu,  aktualizację  planowanego  budżetu  projektu,  a  także
dodanie do jego zakresu dodatkowego zadania obejmującego zakup środków ochrony
indywidualnej  oraz  urządzeń  medycznych  dla  szpitali  z  terenu  AKO,  w  ramach
przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa
COVID-19.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rodziny,
Zdrowia  i  Polityki  Społecznej;  Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji
Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.

Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie go
przegłosowano  –  23  osoby  były  za  (23  radnych  obecnych)  –  przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.

Ad. 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-
2039 (str. 17-42).

Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku Nr 1 oraz
zmian  w  załączniku  Nr  2  pod  nazwą  Wykaz  przedsięwzięć  do  WPF,  które
wprowadzono  na  podstawie  wniosków  naczelników  wydziałów  oraz  kierowników
jednostek.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje:  Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja
Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  oraz  Komisja  Środowiska
i  Gospodarki  Komunalnej,  natomiast  całościowo  projekt  uchwały  pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie go
przegłosowano  –  23  osoby  były  za  (23  radnych  obecnych)  –  przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.

III. Zamknięcie obrad.

O zabranie głosu poprosił Mateusz Podsadny, wiceprezydent Miasta Kalisza –  otóż
gwoli  wyjaśnienia  odnośnie  szczepień  przeciw  grypie,  chciałbym  wyjaśnić,  że
organizatorem konkursu jest miasto Kalisz, a realizatorem przychodnia ART&MED,
pan doktor Tarasiewicz, ul. Winiarska. Otrzymaliśmy 3 grudnia odpowiedź. Pozwólcie
państwo, że ją przeczytam. Jako realizator miejskiego programu szczepień przeciw
grypie w 2020 roku uprzejmie informuję, że mimo podjętych wszelkich działaniach
mających na celu pozyskanie dawek szczepionki przeciw grypie w celu realizowania
wyżej  opisanego  programu,  na  dzień  dzisiejszy  nie  będzie  możliwe  realizowanie
programu, z uwagi na brak dostępności szczepionek. Szanowni państwo, podpisał to
pan  Marek  Woźniak,  manager  przychodni  ART&MED.  To  wszystko,  szanowni
państwo.

Mirosław  Gabrysiak  –  szanowni  państwo,  właśnie  w  tej  samej  sprawie  chciałem
zabrać głos.  Niestety z powodu braku szczepionek nie jest możliwe realizacja tego
programu,  który  został  tutaj  przez  miasto,  został  przez  miasto  zaproponowany.
Szanowni  państwo,  miasto  zaproponowało  najpierw  1000  osób  do  szczepienia,
następnie miało to być 2000, ale niestety z powodu braku szczepionek nie jest możliwa
realizacja tego programu. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad,  przewodniczący zamknął posiedzenie
XXXIII  Nadzwyczajnej  Sesji,  dziękując  wszystkim  za  obecność.  Następna  sesja,
XXXIV, budżetowa, odbędzie się 29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00. 

    Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
             /.../
Tadeusz Skarżyński

Sporządziła:
10.12.2020 r. Agnieszka Tomczyk
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