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PROTOKÓŁ nr 0012.2.53.2018
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za 2017 rok.

5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31

grudnia 2017 roku.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

7. Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

Niepełnosprawnych w Kaliszu na lata 2013-2017”.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu działań na Rzecz

Osób z Niepełnosprawnością na lata 2018-2022.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za

pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Kalisza na lata 2018-2033.

12.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

13.  Zamknięcie posiedzenia.



Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie  otworzyła  Kamila  Majewska,  przewodnicząca  komisji,  która  przywitała
zebranych.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty (6 osób głosowało za na 6 obecnych).

Radny  Kołaciński  zabrał  głos  w  imieniu  mieszkańców  osiedla  Zagorzynek.  Mieszkańcy
osiedla od kilku lat proszą o przebudowę ulicy Głogowskiej. 17 kwietnia wystosowali pismo
do  prezydenta.  Radny  Kołaciński  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do  budżetu  zadania,
polegającego na budowie ww. ulicy (odcinek między Grunwaldzką i Smolną). Kompleksowa
przebudowa drogi  to  koszt  rzędu  450 tysięcy  złotych.  Radny zasugerował,  że  inwestycja
powinna zostać zrealizowana z wolnych środków. 

Obecna  na  spotkaniu  Agnieszka  Banasiak,  przewodnicząca  Rady  Osiedla  Zagorzynek,
podkreśliła, że mieszkańcy zabiegają o budowę drogi od wielu lat. Pani Banasiak podkreśliła,
że budowa drogi przyczyniłaby się do udrożnienia ruchu na osiedlu. 

Wniosek radnego Kołacińskiego został  przegłosowany (za przyjęciem głosowało 6 osób,  
na 6 obecnych).

Ad  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
Irena Sawicka, skarbnik miasta przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodnicząca Kamila Majewska poprosiła o listę niezrealizowanych zadań z budżetu na
2017 rok.  Skarbnik miasta  podkreśliła,  że podobnie jak w latach ubiegłych nie wszystkie
zaplanowane  inwestycje  zostały  zrealizowane.  Dagmara  Pokorska,  naczelnik  Wydziału
Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji  wymieniła  inwestycje,  które  nie  zostały  zrealizowane.
Wyjaśniła, że częstą przyczyną jest brak zainteresowania przetargami ze strony wykonawców.
Radny Sławomir Chrzanowski zasugerował kierowanie do potencjalnych wykonawców pism,
informujących  o  pojawiających  się  przetargach.  Wiceprezydent  Barbara  Gmerek
poinformowała,  że  pracownicy  poszczególnych  wydziałów  informują  wykonawców  
o przetargach telefonicznie. Istnieje jednak obawa o posądzenie o stronniczość w przypadku
wykonywania podobnych telefonów. 

Tomasz  Ludwiczak,  dyrektor  MZDiK  podkreślił,  że  dużo  czasu  pochłania  wyłonienie
wykonawcy inwestycji drogowych. Poinformował także o zakończonych inwestycjach i tych,
które pozostają w trakcie realizacji. 

Przewodnicząca  Majewska  zapytała  o  kontrapas,  który  powstał  na  ulicy  Śródmiejskiej
(kwestia  bezpieczeństwa  rozwiązania).  Dyrektor  Ludwiczak  poinformował  o  wykonanym,
zewnętrznym audycie bezpieczeństwa. Projekt rozwiązania był także konsultowany z policją
(opinie  i  protokoły  są  do  dyspozycji  radnych).  Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  
o  przygotowanie  i  dostarczenie  dokumentów  (opinii  i  protokołów).  Radny  Chrzanowski
zasugerował,  że  kontrapas  w obecnej  postaci  nie  jest  dobrym rozwiązaniem.  Miejsce  dla
rowerzystów można było zyskać dzięki,  np.  stworzeniu równoległego do przychodni  przy
Śródmiejskiej parkingu samochodowego. Radny Kołaciński spytał o osobę odpowiedzialną za
koncepcję rozwiązania. Dyrektor Ludwiczak obiecał to sprawdzić. 



Radny  Kołaciński  spytał  o  kwestię  remontu  ulicy  Pokrzywnickiej.  Dyrektor  Ludwiczak
obiecał przygotować informację o stanie przygotowań inwestycji. Dodał też, że 16 kwietnia
został złożony wniosek do wojewody o dofinansowanie zadania.  

Radny  Kołaciński  poprosił  o  przygotowanie  dokładnej  analizy  kosztów,  związanych  
z powstaniem kontrapasa na ulicy Śródmiejskiej. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przedstawili Janusz Sibiński (Wydział Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych), Monika Otrębska-Juszczak (Wydział Strategii i Rozwoju),
Marta  Okrasa  (Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska),  Michał  Pilas
(Wydział  Gospodarowania  Mieniem).  Monika  Krymarys  (OSRiR),  Grażyna  Dziedziak
(Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki), Eugenia Jahura (MOPS), Mariusz Witczak
(Wydział Edukacji), Agnieszka Wypych (Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury) 
i Marzena Wojterska (MZBM). 

Radny  Kołaciński  spytał  o  potrzeby  finansowe  MZBM  (w  celu  realizacji  inwestycji
zaplanowanych przez Zarząd). Dyrektor Wojterska poinformowała, że za kwotę 1,5 miliona
złotych MZBM jest  w stanie  wyremontować 95 do 100 pustostanów. Radny Prus  spytał,
dlaczego,  mimo dużych  potrzeb  finansowych,  MZBM może  mieć  problem z  wydaniem  
3  milionów  złotych  na  inwestycje.  Dyrektor  Wojterska  wyjaśniła,  że  w  okresie  letnim
pojawia  się  kłopot  ze  znalezieniem  wykonawców,  co  utrudnia  realizację  założonych
inwestycji. Radny Kołaciński spytał, co jest priorytetem: remont elewacji czy pustostanów.
Dyrektor Wojterska odpowiedziała, że ze względu na walkę ze smogiem bardzo ważne są
remonty  elewacji,  co  oznacza  docieplenie  budynków.  Dzięki  temu  ostatniemu  opłaca  się
zmienić system ocieplania mieszkań. Tym niemniej, zdaniem dyr. Wojterskiej, bardzo istotny
jest remont pustostanów. 

Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2017 rok. 2 osoby głosowały za, 2 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. Głosowanie nie
przyniosło rozstrzygnięcia. 

Radny Kołaciński spytał o koszt budowy sali gimnastycznej przy ul. św. Michała (zgodnie  
z  otrzymanymi  przez  niego  informacjami  realizacja  inwestycji  miała  kosztować  1  milion
złotych  mniej,  niż  to  było  zaplanowane).  Naczelnik  Pokorska  obiecała  sprawdzić,  czy
informacja jest prawdziwa. 

Radni głosowali w sprawie wprowadzenia nowego zadania do budżetu Miasta Kalisza pn.
Budowa  nieutwardzonego  odcinka  ulicy  Głogowskiej,  począwszy  od  zaprojektowania,  
z wykonaniem odwodnienia, chodników i oświetlenia. Przewidywany koszt to około 450 tys.
zł. Źródło finansowania – wolne środki. Za głosowało 6 osób, na 6 obecnych.    

Ad 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2017 rok.
Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie nad sprawozdaniem. 4 osoby głosowały
za, 2 osoby wstrzymały się (na 6 obecnych).

Ad 5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31
grudnia 2017 roku.
Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 3 osoby głosowały za, 2 wstrzymały się
(na 6 obecnych). 



Ad 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
Oceny dokonała Eugenia Jahura, dyrektor MOPS w Kaliszu. Radny Chrzanowski spytał, czy
przybywa osób, które korzystają ze świadczeń MOPS. Dyrektor  Jahura odpowiedziała,  że
liczba osób korzystających z pomocy finansowej maleje. Wzrasta natomiast zapotrzebowanie
na usługi opiekuńcze. 

Radny Kołaciński poinformował o wymianie łóżek w szpitalu na Wolicy. Zasugerował, że
stare mogą przydać się jednej z instytucji pomocy społecznej. W przeciwnym razie zostaną
zezłomowane. 

Ad  7  i  8.  Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób
Niepełnosprawnych  w  Kaliszu  na  lata  2013-2017”.  Projekt  uchwały  w  sprawie
uchwalenia  Miejskiego  Programu  działań  na  Rzecz  Osób
z Niepełnosprawnością na lata 2018-2022.
Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 6 osób głosowało (na 6 obecnych). 

Ad 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 6 osób głosowało za (na 6 obecnych). 

Ad 10.  Projekt  uchwały  uchylającej  uchwałę  w sprawie  wyrażenia  woli  przekazania
środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 7 osób głosowało za (na 7 obecnych). 

Ad 11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia
wniosku  o  dofinansowanie  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielona perła
miasta  –  wczoraj  i  dziś.  Ochrona  i  zachowanie  zabytkowego  Parku  Miejskiego  
w Kaliszu”.
Założenia programu przedstawiła Monika Otrębska-Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii  
i  Rozwoju.  Radny  Kołaciński  spytał  o  autorstwo  założeń  projektu.  Odpowiedzi  udzieliła
naczelnik  Otrębska-Juszczak.  Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  7  osób
głosowało za (na 7 obecnych). 

 Ad 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Główne  zadania  omówiła  skarbnik  miasta.  Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  
o głosowanie. 5 osób głosowało za, 1 wstrzymała się (na 6 obecnych). 

Ad 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2018-2033.
Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 4 osoby głosowały za, 3 wstrzymały się
(na 7 obecnych). 

Ad 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Kołaciński wnioskował o wprowadzenie nowego zadania do budżetu miasta: budowa
ulic  Etruskiej  i  Ateńskiej,  za  kwotę  700  tysięcy  złotych  (według  projektu,  który  jest  
w  posiadaniu  MZDiK).  Źródło  finansowania:  wolne  środki.  Przewodnicząca  Majewska
poprosiła o głosowanie. 3 osoby głosowały za, 3 wstrzymały się (na 6 obecnych). 



Radny Kołaciński zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty na rewitalizację jeziora „U Grona” 
o  500  tysięcy  złotych.  Źródło  finansowania:  wolne  środki,  budżet  Miasta  lub  Budżet
Obywatelski.  Przewodnicząca  Majewska poprosiła  o  głosowanie.  3  osoby głosowały  za,  
2 przeciw, 2 wstrzymały się (na 7 obecnych). 

Radny Kołaciński wnioskował o zwiększenie środków o 60 tys. pln dla MZDiK na remont
chodnika  na  Tatrzańskiej  (odcinek  pomiędzy  Grunwaldzką  i  Sokolnicką).  Źródło:  wolne
środki.  Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  5  osób  głosowało  za,  
2 wstrzymały się (na 7 obecnych). 

Po głosowaniu, wnioskodawca, na Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
poprawił błąd we wniosku, zamieniając ulicę Grunwaldzką na Głogowską.

Radny Kołaciński zgłosił wniosek w sprawie budowy ulicy Racławickiej z odwodnieniem,
chodnikami,  oświetleniem,  jezdnią.  Koszt  zadania  to  około  1  mln  złotych.  Źródło
finansowania:  wolne  środki.  Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  o  głosowanie.  4  osoby
głosowały za, 3 wstrzymały się (na 7 obecnych). 

Radny  Kołaciński  zgłosił  wniosek  o  wykonanie  projektu  technicznego  boiska  dla  Szkoły
Podstawowej  w  Sołectwie  Sulisławice  z  wolnych  środków.  Przewodnicząca  Majewska
poprosiła o głosowanie. 3 osoby głosowały za, 3 wstrzymały się (na 6 obecnych). 

Radny Kołaciński zgłosił wniosek o przeznaczeniu w bieżącym roku, z wolnych środków,
kwoty 1 miliona złotych na rozbudowę monitoringu miejskiego. W kolejnych dwóch latach
analogicznie  (łączna  kwota  3  miliony  złotych).  Przewodnicząca  Majewska  poprosiła  
o głosowanie. 3 osoby głosowały za, 3 wstrzymały się (na 6 obecnych). 

Radny Kołaciński zgłosił wniosek o przeznaczeniu kwoty 500 tysięcy złotych na wykonanie
projektu  i  wybudowanie  boiska  szkolnego  wraz  z  miejscami  parkingowymi  dla  Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego  nr  3  przy  ul.  św.  Michała.  Finansowanie  z  wolnych  środków.
Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 3 osoby głosowały za, 3 wstrzymały się
(na 6 obecnych). 

Radny  Prus  zgłosił  wniosek  o budowę  chodników na  ulicy  Szczypiornickiej  i  Pogodnej.
Finansowanie z wolnych środków. Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 6 osób
głosowało za (na 6 obecnych). 

Radny  Prus  złożył  wniosek  o  budowę  części  drogi  w  ulicy  Gościnnej  w  Szczypiornie.
Finansowanie z wolnych środków. Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 5 osób
głosowało za, 2 wstrzymały się (na 7 obecnych). 
  
Radny  Prus  złożył  wniosek  o  budowę  drogi  w  ulicy  Pogodnej  (odcinek  400  metrów).
Finansowanie z wolnych środków. Przewodnicząca Majewska poprosiła o głosowanie. 6 osób
głosowało za, (na 6 obecnych). 

Ad 15. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad,  przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie,
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.  



         Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../
  Kamila Majewska


