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Pan 

Zbigniew Włodarek 

Łukasz Włodarek 

Radni Rady Miasta Kalisza 

 

 

 

 Odpowiadając na Panów Radnych interpelację z dnia 13 maja 2020 r. informuję, że 

w związku ze wspieraniem przedsiębiorców w okresie epidemii wprowadziłem pakiet 

wsparcia, który ma wpływ na realizację dochodów Miasta. Na dzień 26.05.2020 r. wpłynęło 68 

indywidualnych wniosków przedsiębiorców o udzielenie ulgi w związku z poniesieniem 

negatywnych skutków ekonomicznych na skutek ogłoszenia stanu epidemii, w tym po 

uzupełnieniu niezbędnych dokumentów zostało pozytywnie rozpatrzonych 25 wniosków 

w sprawie: 

 

- umorzeń na kwotę 2 597,00 zł   (dot. 1 podmiotu) 

- rozłożeń na raty na kwotę 15 930,35 zł   (dot. 1 podmiotu) 

- odroczenia terminów zapłaty na kwotę 919.784,13 zł   (dot. 23 podmiotów) 

 

Ponadto w związku z uchwałą Nr XXII/374/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 

kwietnia 2020 r. po złożeniu przez przedsiębiorców stosownych oświadczeń przedłużono 

terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 

września 2020 r. na łączną kwotę 1.459.252,90 zł, co również będzie miało wpływ na realizację 

dochodów z tego tytułu w późniejszym terminie. 

 Również  dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych 

za miesiąc kwiecień 2020 r. uległy obniżeniu w porównaniu z analogicznym okresem roku 

ubiegłego o ok. 8 mln zł. 

 Wprawdzie w rządowym projekcie tzw. tarczy samorządowej (tarcza 4.0) są 

projektowane osłonowe działania dla samorządów m.in. podwojenie udziałów powiatów 

w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa od maja 2020 r., ale jest to 

działanie, które pozwoli uzyskać znikome dochody (za maj 2020 r. byłaby to kwota ok. 23 tys. 

zł). 

 Na  pokrycie  wydatków związanych  z COVID-19 do budżetu Miasta wpłynęły 

w dniach 04.05.2020 r. i 14.05.2020 r. dodatkowe środki na podstawie dwóch  Porozumień 

z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości po 18.000 zł na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu tj. na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy 

ul. Winiarskiej 26. 



 
 

 

Na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego wprowadzono do planu budżetu wpływ 

środków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 2 pracowników w związku 

z wprowadzeniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która nałożyła szereg dodatkowych obowiązków na 

urzędy pracy. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało również dodatkowe środki 

z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w kwocie 250.000 zł w związku 

z realizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Dodatkowe środki wpłynęły również w dniu  21.05.2020 r. z Ministerstwa Finansów na 

rachunek "Zdalna szkoła" wpłynęła kwota 99.999,87 zł na zakup tabletów i słuchawek z 

mikrofonem dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Kalisz na czas realizacji nauczania 

zdalnego. 

W celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19 

rozdysponowałem środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej 

w budżecie Miasta. 

Dziękuję za zainteresowanie bieżącą sytuacją finansową Miasta w obrębie zarządzania 

długiem oraz tym jak szczególnie ważne jest w obecnych czasach zapewnienie stabilności 

finansowej Miasta i wszystkich jednostek organizacyjnych funkcjonujących dla dobra 

mieszkańców. 

Rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadził kilka ułatwień dla samorządów. 

Sejm zmienił zasady limitacji zadłużenia JST na lata 2020-2025: „Art. 31zl. Ustalając na lata 

2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, 

wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę 

długu. W tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).” Od 

teraz przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia wydatki bieżące będą 

pomniejszane o wydatki na obsługę długu. Podniesie to zdolność obsługi długu przy spadku 

dochodów. Poniżej przedstawiam kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 

latach 2020-2025. 

 

Wskaźnik spłaty zobowiązań z uwzględnieniem art. 31zl (Dz.U. 2020 poz. 568) 

Rok 
lata  - do wyliczenia 
prawej strony wzoru 

Relacja określana po 
prawej stronie wzoru o 

którym mowa w 
art.243 ufp 

Dopuszczalny limit spłaty 
zobowiązań -prawa strona 

wzoru określona w art. 
243 ufp 

Dopuszczalny limit spłaty 
zobowiązań -prawa strona wzoru 

określona w art. 243 ufp 
z uwzględnieniem art. 31zl (Dz.U. 2020 

poz. 568) 

2020 2017/2018/2019 4,56 12,65 13,80 

2021 2018/2019/2020 5,07 10,41 11,71 

2022 2019/2020/2021 5,31 8,43 9,89 

2023 2020/2021/2022 6,03 7,14 8,69 

2024 2021/2022/2023 4,46 6,94 8,50 

2025 2022/2023/2024 4,17 6,28 7,67 



 
 

 

 

Dążąc do spełnienia ustawowych wymogów w zakresie indywidualnego wskaźnika 

Miasto już w 2019 roku dokonało restrukturyzacji zadłużenia polegającej na wcześniejszej 

spłacie zaciągniętych zobowiązań w kwocie 13.000.000, celem zmniejszenia obciążeń 

finansowych budżetu w latach następnych.  

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi), określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne 

zdolności i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków 

o charakterze inwestycyjnym. Miasto Kalisz zawsze utrzymywało znaczną nadwyżkę budżetu 

bieżącego, starając się zoptymalizować wydatki bieżące. Nadwyżka operacyjna pozwoli na 

bezpieczną obsługę zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu. 

Ponadto uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja 2020 roku Premier Mateusz 

Morawiecki przekazał pod obrady Sejmu projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ww. projekt tzw. 

tarczy antykryzysowej nr 4.0 zawiera szereg rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego 

przez złagodzenie reguły fiskalnej ograniczający zadłużenie Miasta. 

Po wejściu w życie cyt. Ustawy zostanie przygotowana analiza w tym zakresie, która 

zostanie przedstawiona Panom i mieszkańcom Miasta Kalisza. 

 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

/…/ 

Krystian Kinastowski 



Zbigniew Włodarek Kalisz, 13 maja 2020 r. 
Łukasz Włodarek  
Radni Klubu Radnych  
SLD - Lewica Razem  

Sz. P. Krystian Kinastowski 

      Prezydent Miasta Kalisza  

Interpelacja  
w sprawie bieżącej kondycji finansowej miasta Kalisza 


Szanowny Panie Prezydencie, 


	 zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o przedstawienie mieszkańcom Kalisza planu 
dotyczącego zarządzania bieżącą sytuacją finansową miasta, która uległa pogorszeniu, m.in. 
przez skutki wywołane epidemią COVID-19 . Był Pan uprzejmy poinformować opinię publiczną o 
znaczącym spadku dochodu Miasta z tytułu podatku PIT w kwietniu 2020 roku. Dlatego też, 
prosimy o przedstawienie elementarnych założeń planu zarządzania pogarszającą się sytuacją 
finansową w obrębie bilansowania budżetu oraz ewentualnych cięć. Chcielibyśmy również zadać 
Panu Prezydentowi pytanie dotyczące zarządzania długami w postaci obligacji i pożyczek, które 
Miasto Kalisz zaciągnęło w ubiegłym roku i w latach poprzednich. Czy planowane jest wydłużenie 
terminu spłat pożyczek, a jeśli tak, czy istnieje możliwość przedstawienia mieszkańcom Kalisza 
dodatkowego kosztu wynikającego z powyższej decyzji? 

	 Pragniemy również  poprosić o przedłożenie opinii publicznej informacji o ewentualnych 
krokach, które zostały lub zostaną podjęte, a które mają na celu zasilenie budżetu miasta 
środkami zewnętrznymi w postaci dotacji, subwencji  lub wsparcia finansowego na walkę  ze 
skutkami epidemii (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, środki centralne, środki 
unijne, etc.). 

	 Będziemy bardzo wdzięczni za próbę zobrazowania mieszkańcom Kalisza, czynności 
podjętych przez Pana Prezydenta w obszarze bilansowania budżetu, nadwątlonego zaistniałą 
sytuacją. 


Łączymy wyrazy szacunku 

Zbigniew Włodarek 
Łukasz Włodarek  

http://m.in

