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Protokół Nr 0012.03.34.2020
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.05.29.2020
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.06.34.2020
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.07.29.2020
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.08.35.2020
 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 10 grudnia 2020 roku

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Projekt  uchwały  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. (B+Rodz.+R+Ś)

4. Projekt uchwały w sprawie 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” . (B+Rodz.+R)

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz

z autopoprawką.(B+E+Rodz.+R+Ś)



6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2020-2039. (B+E+Rodz+R+Ś)

7. Korespondencja:

 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z prośbą o wsparcie finansowe na

zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w Kaliszu. (B)

 Pismo Prezydenta Miasta  Kalisza  w sprawie  możliwości  zgłaszania kandydatur  do

Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020.(E)

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta pan Tadeusz Skarżyński, który

powitał radnych i gości, zarówno tych obecnych na sali jak i śledzących obrady za pomocą

środków komunikacji elektronicznej

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Porządek obrad został przyjęty.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8 osób za (8 obecnych). Porządek obrad został przyjęty.

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 12 osób za (12 obecnych). Porządek obrad

został przyjęty.

Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  14  osób  za  (14  obecnych).

Porządek obrad został przyjęty.

Komisja  Środowiska i  Gospodarki  Komunalnej:  6  osób za  (6 obecnych).  Porządek obrad

został przyjęty.

Ad.3.Projekt  uchwały  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.

(B+Rodz.+R+Ś)

Radny  Dariusz  Grodziński  nawiązał  do  deklaracji,  która  stanowi  załącznik  do  powyższej

uchwały. Przedstawił sytuację, że jest właścicielem budynku, w którym zamieszkują cztery

rodziny. Dwie rodziny są wielodzietne a dwie mają niski dochód. W deklaracji jest zapis, że

z  ulgi  mogą  skorzystać  rodziny  wielodzietne  i  osoby,  które  nie  przekraczają  określonego



dochodu. Jednocześnie deklaracja wskazuje, że właściciel może skorzystać tylko z jednego ze

zwolnień. I teraz radny zapytał co powinno się wpisać do deklaracji w takiej sytuacji. Pani

Krystyna Frąckowiak, zastępca naczelnika Wydziału Finansowego wyjaśniła, że uchwała jest

dostosowana  nie  tylko  do  właścicieli  domów  jednorodzinnych,  ale  także  na  przykład

właścicieli  spółdzielni  mieszkaniowych.  I  właśnie  w  przypadku  spółdzielni  w  deklaracji

można skorzystać z obu ulg, tak samo jeśli chodzi o właściciela budynku, w którym znajduje

się  kilka  lokali.  Ponadto  w  deklaracji  należy  zaznaczyć,  czy  jest  się  właścicielem domu

jednorodzinnego,  czy  budynku  wielolokalowego  i  na  tej  podstawie  wydział  będzie

weryfikował  poprawność  złożonych  deklaracji.  Radny  stwierdził,  że  wie  o  co  chodzi,

ponieważ taki był zamysł uchwały,  jednak, kiedy czyta deklarację nie wszystko jest jasne

i mieszkaniec może się pogubić. Radny dodał, że według niego deklaracja oraz sama uchwała

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości uchwalona 26 listopada 2020 r.  nie do

końca  ze  sobą  współgrają.  Zauważył,  że  można  było  na  jednej  sesji  uchwalić  uchwałę

w sprawie zwolnień od podatku i od razu również deklarację.  Pani Frąckowiak przyznała

rację  radnemu,  jednak  zauważyła,  że  wydział  nie  był  w  stanie  przygotować  deklaracji,

ponieważ  nie  było  wiadomo  w  jakim  kształcie  zostanie  uchwalona  uchwała  w  sprawie

zwolnień od podatku. 

Radna Barbara Oliwiecka zapytała,  jak będą weryfikowane informację na temat tego, czy

ulga  faktycznie  się  komuś  należy,  ponieważ  z  tego  co  wie  właściciele  nieruchomości

wielolokalowych  nie  mają  żadnych  narzędzi,  aby  to  sprawdzać.  Zastępca  naczelnika

podziękowała za zwrócenie uwagi na ten aspekt, ponieważ urząd też ma wątpliwości co do

tego, za pomocą czego będą sprawdzane prawa do ulg. Dodała, że będzie to z pewnością

bardzo  trudne.  Poinformowała,  że  przeanalizowała  orzeczenia  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Poznaniu  i  okazało  się,  że  w  czerwcu  bieżącego  roku  Rada  Miejska

w Mosinie podjęła uchwały podobne do tych,  które podjęto ostatnio w Kaliszu dotyczące

praw do ulg z tytułu kompostowania odpadów, posiadania Karty Dużej Rodziny, czy niskiego

dochodu.  Jednocześnie  wprowadzono  tam  szereg  oświadczeń  i  załączników,  które  miały

pomóc  w  weryfikowaniu  określonych  warunków.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa

unieważniła wszystkie zapisy stwierdzając, że jedynym oświadczeniem, którego można żądać

jest sama deklaracja, która ma świadczyć o stanie faktycznym. Radna dopytywała, czy dobrze

rozumie, że jeśli ktoś będzie się ubiegał o ulgę z tytułu kompostowania odpadów, to w takim

przypadku kosz na bio odpady nie będzie w ogóle podstawiany. Pani Frąckowiak wyjaśniła,

że  po  otrzymaniu  deklaracji  zostanie  sporządzona  lista  osób,  które  kompostują  odpady,

zostaną od nich odebrane pojemniki i firma nie będzie zabierała z tych miejsc bio odpadów. 



Radny Grodziński spytał, czy jeśli ktoś nie chce korzystać z ulg to będzie płacił starą opłatę,

czy  każdy  musi  złożyć  deklarację.  Zastępca  naczelnika  wyjaśniła,  że  do  wszystkich

właścicieli nieruchomości zostaną wysłane pisma o zmianie stawki opłaty za odpady. Będzie

tam też informacja na temat ulg i jeżeli ktoś będzie chciał z nich skorzystać musi złożyć

deklarację.  Natomiast  jeżeli  właściciel  nie  będzie  się  ubiegał  o  ulgę  to  nie  musi  składać

deklaracji, ponieważ stawka będzie naliczona na podstawie zawiadomienia. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie

zaopiniowany. 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 15 osób za (15 obecnych). Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej:  6 osób za (6 obecnych).  Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  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”. (B+Rodz.+R)

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie

zaopiniowany. 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz

z autopoprawką.(B+E+Rodz.+R+Ś)

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższą uchwałę wraz z autopoprawką. 

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie autopoprawkę, a następnie projekt uchwały

wraz z autopoprawką.

Głosowanie nad autopoprawką:



Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). Autopoprawka została przyjęta.

Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  10  osób  za  (10  obecnych).  Autopoprawka  została

przyjęta.

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). Autopoprawka

została przyjęta.

Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej:  15  osób  za  (15  obecnych).

Autopoprawka została przyjęta.

Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej:  6  osób  za  (6  obecnych).  Autopoprawka

została przyjęta.

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:

Komisja  Budżetu  i  Finansów:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  wraz

z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  wraz

z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). Projekt uchwały

wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 15 osób za (15 obecnych). Projekt

uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej:  6 osób za (6 obecnych).  Projekt uchwały

wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2020-2039. (B+E+Rodz+R+Ś)

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie

zaopiniowany.

Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został

pozytywnie zaopiniowany.

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 15 osób za (15 obecnych). Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej:  6 osób za (6 obecnych).  Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany.



Ad.7.Korespondencja:

 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z prośbą o wsparcie finansowe

na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w Kaliszu. (B)

Zbigniew  Włodarek,  Przewodniczący  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz

Samorządu  Osiedlowego  oświadczył,  że  popiera  pismo  Komendanta  Miejskiego

Policji. Wyjaśnił, że przekazanie większych środków na dodatkowe patrole i zadania

związane z PDOZ były przedmiotem wniosku, którego nie poparła Komisja Budżetu

i  Finansów.  Radny  poprosił  Prezydenta  Miasta  i  Przewodniczącego  Rady  Miasta

o wsparcie, aby jednak te dodatkowe środki znalazły się dla jednostki. 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o przygotowanie zestawienia jak Miasto Kalisz

wspiera finansowo Policję oraz Straż Pożarną. 

 Pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur

do Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięte wyniki  sportowe w roku

2020.(E)

Komisja zapoznała się z pismem. 

Ad.8.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radna Barbara Oliwiecka spytała o status realizacji szczepionek na grypę, ponieważ miasto

miało zakupić 2 000 sztuk, ale podobno pojawiły się jakieś problemy z dostępem do nich.

Wobec tego radna zapytała, ile szczepionek udało się już zakupić. Radna zwróciła jeszcze

uwagę  na  to,  że  wycięto  akacje  koło  elektrowni  przy  ul.  Kazimierzowskiej.  Dodała,  że

w serwisie społecznościowym zamieszczono post, w którym napisano, że na miejsce akacji

zostaną zasadzone magnolie. Radna zapytała, kto podjął decyzję, aby właśnie taki gatunek

drzew posadzić w tym miejscu. Pani Agnieszka Pawełczyk, Kierownik Referatu ds. Zdrowia,

Polityki Społecznej i Senioralnej poinformowała, że na początku był ogłoszony konkurs na 

1164 szt.  szczepionek,  następnie ponowiono konkurs  na kolejne 1000 szt.  A w tej  chwili

zaszczepionych  jest  60  osób.  Przewodniczący  Rady  Miasta  zapytał,  kto  jest  realizatorem

szczepień.  Pani  Pawełczyk  odpowiedziała,  że  firma  Art  Med.  Pan  Skarżyński  dopytywał

jeszcze,  czy  wydział  wie,  dlaczego  tylko  60  osób  zostało  zaszczepionych  i  do  kiedy

wyznaczony jest termin szczepień . Kierownik wyjaśniła, że na chwilę obecną realizator nie

jest  w  stanie  zakupić  szczepionek  w  hurtowniach,  a  jeśli  chodzi  o  termin  to  jest  on

wyznaczony do końca grudnia 2020 r.

Pan Paweł Bąkowski,  naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska

odniósł się do drugiego pytania.  Wyjaśnił,  że magnolie będą mniej inwazyjne jeśli chodzi

o nabrzeże Prosny i skarpę.



Ad.9.Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Miasta  zamknął  posiedzenie

dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

     Przewodniczący Rady Miasta Kalisza
         /.../

       Tadeusz Skarżyński


