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PROTOKÓŁ nr 0012.2.36.2017 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza 

z posiedzenia w dniu 24.01.2017 r. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

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 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. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia 

warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ”Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 

miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”. 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla 

profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców 

Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. 

10.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla 

profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży  

z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”. 

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

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

Kalisza na lata 2017-2030. 

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

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

14.  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2016 rok. 

15.  Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok. 

16.  Korespondencja.  

17.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 



18.  Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.  
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Kamila Majewska, przewodnicząca komisji, witając 

wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości.  

 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Wobec braku uwag do przedłożonego porządku obrad radni przyjęli go w głosowaniu: 6 osób 

za (6 obecnych).   

 

Ad.3. Projekt uchwały 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. 

 

Projekt uchwały omówiła pani Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

i Gospodarki Komunalnej.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych).  

 

Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków 

obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. 

 

Projekt uchwały omówił pan Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji.    

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 

 

Przy okazji omawiania projektu uchwały radny Radosław Kołaciński wywołał temat osób 

nietrzeźwych, u których istnieje podejrzenie problemów zdrowotnych, dowożonych przez 

Policję na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jak to się ma do punktu działającego w siedzibie 

Policji na ul. Jasnej, dofinansowywanego przez Miasto. W dyskusji głos zabrali też radni 

Magdalena Spychalska i Mirosław Gabrysiak oraz pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika 

Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM.        

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 rok. 

 

Projekt uchwały omówił pan Janusz Sibiński, odpowiadając też na pytanie radnego 

Kołacińskiego odnośnie aktualnej sytuacji związanej z problemem tzw. dopalaczy.  

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

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ”Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 

miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. 

Projekt uchwały omówiła pani Anna Durlej z Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.  

Głos w dyskusji zabrali radni: Mirosław Gabrysiak, Sławomir Chrzanowski, Radosław 

Kołaciński i Edward Prus oraz prezydent Grzegorz Sapiński.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych). 



Ad.8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za (8 obecnych). 

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla 

profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji 

Kalisko – Ostrowskiej. 

Projekt uchwały omówiła pani Monika Otrębska-Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii  

i Rozwoju.  

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

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla 

profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży  

z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”. 

Projekt uchwały omówiła pani Monika Otrębska-Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii  

i Rozwoju.  

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

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Wnioski dotyczące zmian w budżecie omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.   

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (7 obecnych). 

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2017-2030. 

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (7 obecnych). 

 

Ad.13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

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

 

Ad.14. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2016 rok. 

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad.15. Przewodnicząca komisji zwróciła się do radnych z prośbą, iż jeśli mają jakieś 

propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok to mogą je zgłaszać, by na następnym 

posiedzeniu można było zatwierdzić jego ostateczny kształt.  

 

Ad.16. Korespondencja 

Brak.    

 

Ad.17. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

Brak.    

 

Ad.18. Zamknięcie posiedzenia.  

 
           Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

                                                      Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                                                                      /.../  

       Kamila Majewska 
 



 

 


