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Protokół
LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 19 października 2018 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na dzisiejszej
Sesji Rady Miasta Kalisza:
– ministra Jana Mosińskiego,
– radnych,
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,
– przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego
Adama Bujnickiego.
Przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na
tabletach przycisku „KWORUM”.
Przewodniczący – 16 października do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo
Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miasta Kalisza. Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości.
Przewodniczący poprosił Barbarę Gmerek, wiceprezydent Miasta Kalisza o zabranie
głosu w tej sprawie – pan prezydent Grzegorz Sapiński skorzystał z możliwości, jakie
daje ustawa o samorządzie gminnym i poprosił pana przewodniczącego o zwołanie
sesji nadzwyczajnej. Szanowni państwo, sesje nadzwyczajne zwołujemy tylko
w wyjątkowych sytuacjach, w których niepodjęcie uchwały mogłoby narazić nasze
miasto na poważne konsekwencje, dlatego też wymienię najważniejsze powody, dla
których pan prezydent zdecydował się na taki wniosek. Przede wszystkim, aby
rozstrzygnąć postępowanie w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”,
którego termin realizacji upływa z końcem roku, niezbędne jest zabezpieczenie
dodatkowych środków w kwocie 320 tys. zł. Kolejny powód to informacja, że
20 września zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu
Kaliszowi dofinansowania na przedsięwzięcie rewaloryzacji plant miejskich w ramach
projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”, dlatego też niezbędne jest
zabezpieczenie środków na ten cel, co stanowi warunek do podpisania umowy na
dofinansowanie tego projektu. Ponadto wprowadzamy w ramach tego projektu nowe
przedsięwzięcia, m.in. takie jak stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach właśnie tego projektu.
Dodatkowo będą przebudowywane w ramach „Kursu na rewitalizację” ulice
w centrum miasta. Mowa tu o ul. Śródmiejskiej, Zamkowej i Piskorzewskiej. To

najważniejsze sprawy, ale korzystamy z okazji i wprowadzamy też inne zmiany, które
szczegółowo pan prezydent zawarł we wniosku, o których mówiła pani skarbnik na
poszczególnych komisjach i w razie oczywiście pytań na pewno pani skarbnik
szczegółowo poda państwu informację. Zmiany, o których mówimy to zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018 oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036. W imieniu pana prezydenta Grzegorza
Sapińskiego bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za zwołanie dzisiejszej sesji,
a państwu za liczną obecność i uprzejmie proszę o podjęcie uchwał.
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył LIX Nadzwyczajną Sesję Rady
Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 20 radnych, co stanowi quorum,
przy którym można obradować i podejmować uchwały.
Sekretarzem obrad został wiceprzewodniczący Zbigniew Włodarek.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (str. 1-28).
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2018 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur oraz Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały.
Autopoprawki do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką, skarbnika Miasta Kalisza o zabranie głosu
w tej sprawie.
Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza – jest taka sytuacja, że sesja, która będzie
25 października nie będzie obejmowała żadnych uchwał w sprawie zmian w budżecie,
ani też dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej, dlatego też jeszcze do tej
uchwały, która była omawiana przez wszystkie komisje, mówię o projekcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie roku 2018, musimy wprowadzić dwie autopoprawki. Ta
druga autopoprawka wynika z ostatnich ustaleń, o których będę mówiła. Proszę
państwa, pierwsza autopoprawka dotycząca zmian w budżecie obejmuje dwie rzeczy –
Wydział Edukacji, który realizuje program poprzez Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego, a program dotyczy „Kalisz – przestrzeń dla
profesjonalistów, rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, tutaj Wydział Edukacji proponuje, żeby zrobić
korektę, konkretnie korekta dotyczy paragrafów, a jest to związane z podziałem tych
środków, które otrzymujemy, na środki unijne i środki z budżetu krajowego. I tak
w budżecie, który zaproponował Wydział Edukacji, w pierwszej wersji w dochodach
była kwota 15.193,40 zł, były to środki unijne tak zaproponowane, natomiast środki
krajowe to była kwota 40.854,10 zł. Chodzi o to, że po prostu ma być to odwrotnie
zakwalifikowane, czyli 40.854,10 zł to są środki z budżetu unijnego, natomiast kwota

15.193,40 zł to są środki z budżetu krajowego, dlatego robimy korektę w paragrafach
tylko kwoty, do danych paragrafów dopisujemy te kwoty, o których powiedziałam, czyli
w dochodach, jak i w wydatkach. Proszę państwa, druga rzecz, która znajduje się
w autopoprawce Nr 1 to w wyniku postępowania przetargowego okazuje się, że na
wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej, jest to osiedle Asnyka, niezbędna jest
kwota 45 tys. zł, dlatego też, żeby rozstrzygnąć ten przetarg, móc podpisać umowę
i realizować to zadanie, jest to remont, wobec powyższego w ramach wydatków
bieżących zdejmowane są pieniądze w tej samej wysokości z połączenia ul. Księżnej
Jolanty z ul. Budowlanych. Przypomnę – kwota 45 tys. zł. I druga autopoprawka, która
wyniknęła dzisiaj, a spowodowana ona jest tym, że proszę państwa, 15 października
została podjęta uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie
zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenianych
pozytywnie w ramach konkursu, mówimy o OZE. Ten projekt nasz został również
wybrany do dofinansowania, wobec powyższego ponieważ musimy podpisać umowę,
niezbędne jest po prostu wprowadzenie tego do budżetu. Dlatego też po stronie
dochodów wprowadzamy kwotę 6.176.749,91 zł, taka jest kwota, którą otrzymamy do
budżetu. Mieliśmy wpisane przy tym zadaniu, które się nazywa „Poprawa jakości
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta
Kalisza (w WPF-ie)”, kwota była 2.840 tys. zł, tak?, tę kwotę zmniejszamy i całość, to
co otrzymujemy w tym momencie z Zarządu Województwa Wielkopolskiego
wprowadzamy na zadnie o tej samej treści, nazwa – „Poprawa jakości powietrza
poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Kalisza”
i wprowadzamy jako środki te, które są z udziałem środków unijnych, to jest kwota
6.176.749,91 zł, a te nasze to są środki z budżetu krajowego – 2.840 tys. zł. To są te
dwie autopoprawki, które by należało przegłosować, jeżeli państwo uważacie, że one
są zasadne i uchwałę połączyć z tymi dwoma autopoprawkami.
Projekt uchwały omówiły i w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, najpierw radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali
autopoprawkę Nr 1 – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Sławomir Chrzanowski, Piotr Lisowski, Edward Prus, Magdalena
Spychalska i Małgorzata Zarzycka).
Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano autopoprawkę Nr 2 – 20 osób
było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Sławomir
Chrzanowski, Piotr Lisowski, Edward Prus, Magdalena Spychalska i Małgorzata
Zarzycka).
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano również projekt uchwały wraz
z autopoprawkami – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas

głosowania – Sławomir Chrzanowski, Piotr Lisowski, Edward Prus, Magdalena
Spychalska i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały
wraz z autopoprawkami.
Ad. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20182036 (str. 29-68).
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 Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką, skarbnika Miasta Kalisza o zabranie głosu
w tej sprawie.
Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza – projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2036 został omówiony przez
wszystkie komisje, natomiast ta dzisiejsza autopoprawka związana jest z tymi środkami
OZE, które otrzymaliśmy i mówię, gdzie informacja dopiero, uchwała była podjęta
15 października tego roku. Całe wprowadzamy, to całe zadanie, gdzie wprowadzamy
środki unijne, ale również i ten budżet krajowy, wobec powyższego to wszystko mamy
zawarte w tej autopoprawce. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019, całe
nakłady to kwota 9.035.660,75 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2018
w wysokości 9.016.749,91 zł i na rok 2019 pozostaje kwota 18.910,84 zł. Proszę o po
prostu, jeżeli są zapytania to spróbuję odpowiedzieć, jeżeli nie to proszę
o przegłosowanie autopoprawki i później uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Wobec braku wątpliwości, najpierw radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali
autopoprawkę Nr 1 – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Sławomir Chrzanowski, Piotr Lisowski, Edward Prus, Magdalena
Spychalska i Małgorzata Zarzycka).
Następnie jednomyślnie pozytywnie przegłosowano autopoprawkę Nr 2 – 20 osób
było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania – Sławomir
Chrzanowski, Piotr Lisowski, Edward Prus, Magdalena Spychalska i Małgorzata
Zarzycka).
Jednomyślnie pozytywnie przegłosowano również projekt uchwały wraz
z autopoprawkami – 20 osób było za (20 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Sławomir Chrzanowski, Piotr Lisowski, Edward Prus, Magdalena
Spychalska i Małgorzata Zarzycka) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały
wraz z autopoprawkami.

III. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
LIX Nadzwyczajnej Sesji. Następna, LX sesja, odbędzie się 25 października 2018 r.
o godz. 9:00.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Andrzej Plichta
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