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Protokół nr 37/2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza, 

 

które odbyło się 21 lutego 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 określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji 

Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020. 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. 

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza 

środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu 

Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 

2014+). 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 

zabytków. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”. 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów  

w rejonie Sulisławic”. 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”. 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”. 

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. 

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób 



młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 

„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez 

Publiczne Służby Zatrudnienia. 

16. Projekt uchwały w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej 

w Kaliszu. 

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

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

Kalisza na lata 2017-2030. 

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

20. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza 

na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.     

21. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017 rok.   

22. Korespondencja:   

- opinia Składu Orzekającego RIO w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu 

- opinia Składu Orzekającego RIO w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Miasta Kalisza. 

      23. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

      24. 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: 4 osoby za (4 obecne).   

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r. 

Projekt uchwały omówiła pani Anna Albin, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.   

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).   

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji 

Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020. 

Projekt uchwały omówił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw 

Społecznych i Mieszkaniowych.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (6 obecnych).   

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

Projekt uchwały omówił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw 

Społecznych i Mieszkaniowych.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).  



 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. 

Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza 

środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu 

Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 

zabytków. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”. 

Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.     

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).  

 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów  

w rejonie Sulisławic”. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).  

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”. 

Projekt uchwały omówiła pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. 

Radny Radosław Kołaciński wystąpił z wnioskiem o zmianę uzasadnienia do uchwały.  

Zaproponował, by w trzecim akapicie od dołu, drugie zdanie miało następujące brzmienie: 

Ponadto ustalone zostanie przeznaczenie terenu zbiornika wodnego „U Grona” wraz  

z obszarem przyległym przy ul. Piwonickiej, pod teren o charakterze wypoczynkowo-

rekreacyjnym, z przeznaczeniem w planie miejscowym terenu jeziora „U Grona” działka 8/4, 

9/2, 9/8 przy ul. Piwonickiej 17-23 obręb 11 i działka 8/2 stanowiącej własność Skarbu Państwa 

pod wypoczynek, sport i rekreację z wyłączeniem  usług, dla którego w głosowaniu w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2017 wybrano dwa zadania: Projekt zagospodarowania jeziora „U 

Grona” dla celów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz Zagospodarowanie jeziora  

„U Grona”. 

Głos w dyskusji nad złożonym wnioskiem zabrała pani radna Magdalena Spychalska.  

Głosowanie nad wnioskiem: 3 osoby za, 4 przeciw (7 obecnych). Wniosek nie został przyjęty.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 3 wtrzymały się od głosu (7 obecnych).  

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych). 



 

Ad.13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. 

 

Projekt uchwały omówił w skrócie pan Krzysztof Gałka, po. dyrektora Miejskiego Zarządu 

Dróg i Komunikacji.  

Głos w dyskusji zabrali radni Sławomir Chrzanowski i Radosław Kołaciński pytając m.in.  

o to jaką część wszystkich sprzedawanych biletów stanowią bilety zerowe i czy rezygnacja  

z ich wydawania nie będzie przeszkodą w uzyskaniu danych statystycznych niezbędnych  

na przykład do rozliczania rekompensaty od Miasta, a także ustalania cena normalnych biletów.       

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby 

Zatrudnienia. 

Pytania związane z programem, do kogo jest skierowany i w jaki sposób będzie realizowany, 

mieli radni Mirosław Gabrysiak i Kamila Majewska. Informacji udzieliła pani Marzena 

Chudziak z Powiatowego Urzędu Pracy.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad.16.  Projekt uchwały w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej  

w Kaliszu. 

Projekt uchwały omówiła pani Eugenia Jahura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (6 obecnych). 

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

W nawiązaniu do zmian w budżecie i środków, które miałyby zostać przeznaczone na zakup 

nowego samochodu dla prezydenta miasta, uzasadnianego m.in. dużą awaryjnością  

i ponoszonymi z tym kosztami napraw obecnie używanego  pojazdu, radny Radosław 

Kołaciński poprosił o przygotowanie przez merytoryczny wydział informacji na ten temat  

w rozbiciu na poszczególne lata.    

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 przeciw (6 obecnych). 

 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (6 obecnych). 

 



Ad.19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad.20. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

Kalisza na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.     

Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad.21. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017 rok.   

 

Ad.22. Korespondencja.  

Z opiniami Składu Orzekającego RIO w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu  

i o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza radni zapoznali się już wcześniej  

i omawiane były na poprzednich, merytorycznych komisjach.  

 

Ad.23. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza poinformowała,  

iż w związku z tym, że wpłynął projekt uchwały zmieniającej projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia i przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza” 

konieczne będzie zwołanie wspólnego posiedzenia komisji środowiska, rozwoju i budżetu 

przed sesją. Radni ustalili, że posiedzenie może odbyć się o godz. 8.30.  

 

Ad.24. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.    

 
         

 

 

 

        Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

                                                      Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                                      /.../  

       Kamila Majewska 

 

 


