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Protokół Nr 0012.3.17.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 4 grudnia 2019 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  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  -  omówienie

opinii  i  wniosków  zgłoszonych  przez  Komisje  Rady  Miasta  Kalisza  i  inne
uprawnione podmioty.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2020 – 2039 - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez
Komisje Rady Miasta Kalisza i inne uprawnione podmioty.

5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  pan
Sławomir Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok - omówienie
opinii  i  wniosków  zgłoszonych  przez  Komisje  Rady  Miasta  Kalisza  i  inne
uprawnione podmioty.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  krótko  jak  wygląda  procedura
uchwalania uchwały budżetowej i  wyjaśniła w jakim celu zebrała się dziś komisja.
Wyjaśniła,  że wnioski,  które wpłynęły do Prezydenta i  które zostaną uwzględnione
w autopoprawce nie podlegają głosowaniu na dzisiejszym posiedzeniu, a dopiero na
sesji grudniowej.  
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że zapewne posiedzenie komisji będzie krótkie,
ponieważ żadnej komisji nie udało się przegłosować wniosku do budżetu, a te, które
znalazły się w dokumencie są propozycjami urzędników, a nie radnych. Wspomniał, że
w jego opinii omawianie budżetu na poprzednim posiedzeniu komisji było za krótkie. 
Pani Sawicka wyjaśniła, że wnioski, które zostały złożone przez komisje będą jeszcze
raz weryfikowane wtedy, kiedy pojawią się wolne środki. 



Radny Zbigniew Włodarek zapytał, ile pieniędzy Miasto przeznacza na Uniwersytet
Trzeciego Wieku. 
Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  w  ramach  polityki  senioralnej  środki
wydatkowane  są  nie  tylko  na  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku,  ale  również  na
stowarzyszenia, których członkami są emeryci i renciści. Pan Krystian Kinastowski,
Prezydent Miasta podkreślił, że niedawno została powołania komórka, której zadaniem
jest prowadzenie polityki senioralnej w Kaliszu. 
Pan Tomasz Rogoziński  poinformował,  że  środki  na  Uniwersytet  Trzeciego Wieku
wydatkowane są w ramach umowy zawartej na lata 2018-2020 i wynoszą 85 000 zł
rocznie. 
Następnie  Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  Komisji  Prawa
Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego,  Komisji  Rodziny,  Zdrowia
i  Polityki  Społecznej,  Komisji  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej,  Komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miasta  Kalisza  odczytali  po  kolei  opinie  wypracowane  przez  powyższe  komisje
w sprawie budżetu na 2020 rok. Wszystkie opinie były pozytywne.
Głosowanie:  7  osób  za,  2  osoby  przeciw  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 
Następnie pani Irena Sawicka odczytała wnioski Prezydenta Miasta do autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020 – 2039 -  omówienie opinii  i  wniosków zgłoszonych przez
Komisje Rady Miasta Kalisza i inne uprawnione podmioty.
Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  Komisji  Prawa  Porządku
Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego,  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisji Rozwoju, Mienia
Miasta i  Integracji Europejskiej,  Komisji Budżetu i  Finansów Rady Miasta Kalisza
odczytali  po  kolei  opinie  wypracowane  przez  powyższe  komisje  w  sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039. Wszystkie
opinie były pozytywne.
Głosowanie:  7  osób  za,  3  osoby  przeciw  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 
Następnie pani Irena Sawicka odczytała wnioski Prezydenta Miasta do autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2020 – 2039.

Ad.5.Korespondencja.
Brak

Ad.6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak



Ad.7.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący Komisji  Budżetu  i  Finansów,
pan  Sławomir  Lasiecki  zamknął  posiedzenie  dziękując  wszystkim  za  udział  oraz
dyskusję. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
          Rady Miasta Kalisza

  /.../
  Sławomir Lasiecki


