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Protokół nr 50/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się 22 stycznia 2018 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 granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji

z mieszkańcami.
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

na zadania z zakresu kultury.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i

niepublicznych  podmiotów  oświatowych  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

6. Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania  „Programu
zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  „Miejskiego  Planu  Adaptacji
(MPA)  do  zmian klimatu  dla  miasta  Kalisza”  w  związku  z  udziałem  w  projekcie  pt.
Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców
realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na

lata 2018-2033.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok.
11. Propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok. 
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca komisji pani Kamila Majewska powitała wszystkich radnych i zaproszonych gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).  

Ad.3.  Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  granic  Miasta  Kalisza  oraz  przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.



Procedurę  związaną  z  ewentualną  zmianą  granic  miasta,  która  uruchomiona  zostanie  
w przypadku podjęcia  uchwały  intencyjnej  w tej  sprawie,  omówił  sekretarz  miasta  pan Stefan
Kłobucki. 

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

Ad.4. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, naczelniczka Wydziału Finansowego.      
   
Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych).  

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Projekt uchwały omówił pan Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji.    

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

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Programu
zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.
Projekt  uchwały  omówiła  pani  Kamila  Czyżak-Kościelak,  naczelniczka  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

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

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji
(MPA)  do  zmian klimatu  dla  miasta  Kalisza”  w  związku  z  udziałem  w  projekcie  pt.
Opracowanie  planów adaptacji  do  zmian  klimatu  dla  miast  powyżej  100  tys.  mieszkańców
realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020. 

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

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, naczelniczka Wydziału Finansowego.      
   
Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 1 wstrzymała się od  głosu (6 obecnych).  

Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2018-2033.
Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, naczelniczka Wydziału Finansowego.      

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

Ad.10. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok.

Ad.11. Propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok. 
Zdecydowano,  iż  przedłożony  radnym  plan  pracy  zostanie  poddany  głosowaniu,  a  jeśli  
w  trakcie  roku  pojawią  się  tematy  warte  uwzględnienia  w  pracach  komisji,  plan  zostanie
rozszerzony.              



Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na 2018 rok: 4 osoby za, 2 wstrzymały się od
głosu (6 obecnych).  

Ad. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak. 

Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza

 /.../
    Kamila Majewska


