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Protokół Nr 0012.3.15.2019
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.6.16.2019
 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.7.13.2019
 Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.5.14.2019
 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.8.16.2019
 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 7 listopada 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 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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



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

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 11 osób za (11 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za (5 obecnych).
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Głos  w  punkcie  zabrała  pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  która  omówiła
powyższy projekt  uchwały.  Wyjaśniła,  że  dzisiejsze  posiedzenie  komisji  oraz  sesja
zwołane zostały, ponieważ tworzony jest obecnie budżet na 2020 rok. Wiadomo już, że
niektóre  wpływy  do  budżetu  w  kolejnym roku  zostaną  zmniejszone.  Na  przykład
przychody z podatku PIT będą mniejsze o 500 000 zł w porównaniu do 2019 roku,
w którym środki te kształtowały się na poziomie 170 000 000 zł. W związku z tym, że
w ostatnich latach corocznie  kwota  wpływów z podatku jaką Miasto otrzymywało
zwiększała się, w tym roku założono, że Kalisz otrzyma około 20 000 000 zł więcej.
Dodatkowo podniesiono płace minimalną, a w Urzędzie Miasta pracownicy otrzymali
podwyżki. Czynniki te spowodowały, że nie można utworzyć budżetu, ponieważ nie
będą zachowane wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dlatego pani Skarbnik
w projekcie uchwały proponuje oddłużenie Miasta o 13 000 000 zł. Poinformowała
również,  że  w  latach  poprzednich  oddłużenia  głosowano  na  zwykłych  sesjach,
ponieważ  budżet  przedstawiany  zgodnie  z  uchwałą  do  15  listopada  mógł  zostać
przekazany RIO i Przewodniczącemu Rady Miasta mimo, iż nie zostały zachowane
wskaźniki  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  i  dopiero  później  mogły  być
normowane. W tej chwili Regionalna Izba Obrachunkowa zmieniła swoje stanowisko
i składany projekt budżetu na przyszły rok musi już mieć zachowane wskaźniki WPF.
Dodała,  że  spłacony zostanie  kredyt,  który  ma najwyższe  oprocentowanie  spośród
innych kredytów Miasta i został zaciągnięty w 2011 roku. Następnie pani Skarbnik
wyjaśniła, że spłatę zadłużenia pokryją dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego
i Unii Europejskiej przekazane za realizację inwestycji, które zostały już wykonane
i  na  które  Miasto  zaangażowało  własne  zasoby  finansowe.  Łącznie  z  tych  źródeł
Miasto otrzyma 7 046 000 zł,  a  z  wolnych środków na spłatę  zadłużenia  zostanie
przekazana kwota 5 954 000 zł. 
Następnie pani Irena Sawicka omówiła szczegółowo zmiany w uchwale budżetowej na
2019 rok. 
Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy gdyby nie było PIT-u zerowego dla osób do
26 roku życia,  to ile  Kalisz otrzymałby środków. Pani Skarbnik odpowiedziała,  że
mogło by to być nawet 25 000 000 zł więcej niż w 2019 roku. Radna dopytywała
jeszcze,  jakie  zadania  nie  zostaną  zrealizowane  ze  względu  na  mniejszą  kwotę



przychodu z podatku PIT. Pani Sawicka odpowiedziała, że nie będą realizowane m.in.
rozbudowa Szlaku Bursztynowego i Fabryka Kultury. 
Radny  Sławomir  Chrzanowski  zapytał,  jak  wygląda  sytuacja  z  innymi  wpływami
środków, które Miasto wydaje na zadania zlecone. 
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  Minister  Finansów  określa  wartości  szacunkowe
dotyczące wpływów z podatku PIT, jeżeli się okaże, że nie zrealizuje całej puli jaką
ma dla Miasta, to może dokonać zmniejszenia. Natomiast jeśli chodzi o subwencję to
jeżeli została zaplanowana na daną kwotę to taka musi być wykonana. Oprócz tego
przy  subwencji  Ministerstwo  posiada  pewną  rezerwę,  którą  można  w  pewnych
sytuacjach  wykorzystać.  Zdarzają  się  też  takie  przypadki,  że  zadania  zlecone  są
czasem niedoszacowane wtedy sporządza się pismo i Wojewoda uzupełnia środki. 
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 11 osób za (11 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za (5 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały
i  poinformowała,  że  wprowadza  się  autopoprawkę  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej. 
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania  nad  autopoprawką  do  projektu
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na
lata 2019-2038.
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 11 osób za (11 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za (5 obecnych).
Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 wraz z autopoprawką.
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 11 osób za (11 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za (5 obecnych).
Projekt uchwały wraz z autopoprawką 

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. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia 
i Polityki Społecznej
           /…/
Elżbieta Dębska

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza

/.../
    Marian Durlej

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../
 Sławomir Lasiecki

         Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta
        i Integracji Europejskiej

Rady Miasta Kalisza
/.../

   Artur Kijewski

Przewodniczący Komisji Środowiska 
       i Gospodarki Komunalnej

Rady Miasta Kalisza
/.../

 Roman Piotrowski


