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Protokół Nr 0012.3.25.2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Raport o stanie gminy za rok 2019.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2020-2039.
8. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace

konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na
terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Kaliszu
w roku szkolnym 2020/2021.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6.

11. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021. 
12. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  „Programu  Restrukturyzacji

zadłużenia  użytkowników  lokali  mieszkalnych,  socjalnych  i  tymczasowych
pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata
2019-2023. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza
z  dnia  24  maja  2018  r.  w  sprawie  ustanowienia  na  obszarze  rewitalizacji  Miasta
Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

14. Korespondencja:
 Pismo mieszkańca z  dnia 17.06.2020 r.  dot.  uwag do projektu uchwały w sprawie

Budżetu Obywatelskiego (1);
 Pismo mieszkańca z  dnia 17.06.2020 r.  dot.  uwag do projektu uchwały w sprawie

Budżetu Obywatelskiego (2);



 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu nr SO – 0955/31/3/Ka/2020 z dnia
12 czerwca 2020 r.  w sprawie opinii  o  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta
Kalisza o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza za 2019 rok.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Sławomir
Lasiecki witając wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.3.Raport o stanie gminy za rok 2019.
Pan Marcin Cieloszyk, naczelnik Kancelarii Prezydenta omówił powyższy raport. 
Wobec braku pytań raport został przyjęty. 

Ad.4.Sprawozdanie  z  realizacji  w  2019  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta
Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
krótko omówił powyższe sprawozdanie. 
Wobec braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
krótko omówił  powyższy projekt  uchwały.  Wyjaśnił,  że  chodzi  o  2 obiekty,  które zostały
przeznaczone dla osób odbywających kwarantannę. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał o audyt w KLA, który miał wskazać kwotę rekompensaty,
którą  miasto  będzie  musiało  przekazać  Kaliskim  Liniom  Autobusowym.  Spytał,  jaka  to
dokładnie  kwota.  I  dlaczego  częściowa  dopłata  w  kwocie  1  300  000  zł  jest  w  formie
podniesienia  kapitału.  Pan  Krzysztof  Gałka,  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg
i  Komunikacji  poinformował,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  audytu  ustalono,  że
w odniesieniu do rekompensaty z 2019 r. wystąpiła niedopłata w wysokości ok. 1 300 000 zł
z tytułu świadczenia usług przewozowych. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wystąpił błąd w jej
wypowiedzi, ponieważ podniesienie kapitału będzie miało miejsce w kaliskim Aqua Parku.
Radny dopytywał, czy w tej kwocie znajduje się również rozsądny zysk dla spółki. Otrzymał
odpowiedź twierdzącą. 
Głosowanie:  7  osób  za,  2  osoby  się  wstrzymały  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020-2039.



Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  6  osób  za,  2  osoby  się  wstrzymały  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na
terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
Pani Anna Woźniak, przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu
w roku szkolnym 2020/2021.
Pan  Krzysztof  Jurek,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Edukacji  krótko  omówił  powyższy
projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że obecna cena nie będzie współmierna do całego roku,
ponieważ wszyscy wiedzą, że obecna sytuacja spowodowała, że ceny paliwa spadły. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10.Projekt  uchwały w sprawie  zmiany nazwy Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6.
Pan  Krzysztof  Jurek,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Edukacji  krótko  omówił  powyższy
projekt uchwały. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  5  osób  za,  2  osoby  się  wstrzymały
(7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12.Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  „Programu Restrukturyzacji
zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019-2023. 
Pani  Marzena  Wojterska,  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  krótko
omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  7  osób  za,  1  osoba  się  wstrzymała  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  LIII/719/2018  Rady  Miasta
Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta
Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Pani  Izabela  Grześkiewicz,  kierownik  Biura  Rewitalizacji  omówiła  powyższy  projekt
uchwały. 
Głosowanie 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.14.Korespondencja:
 Pismo mieszkańca z dnia 17.06.2020 r. dot. uwag do projektu uchwały w sprawie

Budżetu Obywatelskiego (1);
Komisja zapoznała się z pismem.

 Pismo mieszkańca z dnia 17.06.2020 r. dot. uwag do projektu uchwały w sprawie
Budżetu Obywatelskiego (2);
Komisja zapoznała się z pismem.



 Uchwała  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  nr  SO  –  0955/31/3/Ka/2020
z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kalisza o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza za 2019
rok.
Komisja zapoznała się z pismem.

Ad.15.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.16.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  pan  Sławomir  Lasiecki
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  
Rady Miasta Kalisza 

/.../ 
 Sławomir Lasiecki 


