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KRM.0012.0067.2017 

D2017.08.01677 

 

Protokół nr 42/2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 20 czerwca 2017 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

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

Kalisza na lata 2017-2030. 

6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  

w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. 

7. Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza 

środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla 

samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza.         

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka 

Akcyjna. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania 

nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". 

10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie, spółek 

KLA sp. z o.o. i KPT sp. z o.o. 

11. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy  ul. Augustyna 

Kordeckiego. 

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu 

przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

13. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta 

Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy 

Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ”. 

14. Korespondencja. 
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15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicząca komisji Kamila Majewska powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu 

radnych i zaproszonych gości. 

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Przedłożony porządek obrad radni przyjęli bez uwag.  

Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych).  

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (5 obecnych).  

 

Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (5 obecnych).  

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (5 obecnych).  

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  

w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. 

Projekt uchwały omówiła w skrócie pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.      

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za (5 obecnych).  

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta 

Kalisza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla 

samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza.         

Projekt uchwały omówiła w skrócie pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za (4 obecne). 

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka 

Akcyjna. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za (4 obecne). 

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania 

nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". 

Projekt uchwały omówił pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  

i Mieszkaniowych.     

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za (4 obecne). 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie, spółek 

KLA sp. z o.o. i KPT sp. z o.o. 
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Projekt uchwały omówił pan Tomasz Taczała, kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego.     

Głosowanie nad projektem uchwały: 2 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (4 obecne).   

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy   

ul. Augustyna Kordeckiego. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 3 osoby za, 1 wstrzymała się od głosu (4 obecne).   

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu 

przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za (4 obecne). 

 

Ad.13.  Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy 

Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta 

Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016 ”. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za (4 obecne). 

 

Ad.14. Korespondencja. 

Do wiadomości radnych przekazany został projekt uchwały klubu radnych PO zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi 

osobami prawnymi. Ponadto w korespondencji znalazła się opinia RIO, a także odpowiedź na 

pismo przewodniczącego RM w sprawie zasad funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kaliszu.    

 

Ad.15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak.  

 

Ad.16.  Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.   

 

 

 
          Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

                                                                                                         Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                                        /.../  

Kamila Majewska 
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