
KRM.0012.03.0002.2020
D2020.02.02594

Protokół Nr 0012.3.21.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 25 lutego 2020 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  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu

Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej”.

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. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego – Miasto Kalisz za rok 2019. 

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2020  roku  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Statutu  Żłobka  Nr  2  w  Kaliszu  przy
ul. Babina 3a.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Statutu  Żłobka  Nr  3  w  Kaliszu  przy
ul. Bogumiły i Barbary 14a.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Statutu  Żłobka  Nr  4  w  Kaliszu  przy
al. Wojska Polskiego 34. 

13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza.
14. Projekt  uchwały  w sprawie  zaproszenia  do  osiedlenia  się  na  terenie  Miasta

Kalisza rodziny repatriantów.
15. Projekt  uchwały w sprawie zaproszenia  do osiedlenia  się na  terenie Kalisza

rodziny repatriantów.
16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
17. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok. 
18. Korespondencja.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.



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

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

Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
omówiła  powyższy  projekt  uchwały.  Poinformowała,  że  kwota  dotacji  wyniesie
310 000 zł z czego 200 000 zł zostanie przekazane na organizację Kaliskich Spotkań
Teatralnych. 
Głosowanie: 7 osób za, 1-brak głosu (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały oraz autopoprawkę. 
Głosowanie nad autopoprawką: 8 osób za (8 obecnych).
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 8 osób za (8 obecnych).
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej”.
Wobec braku uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 3 osoby przeciw, 5 osób się
wstrzymało (8 obecnych). Projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał,  czy  wpłynął  dokument  dotyczący  wysokości
subwencji oświatowej. Pani Sawicka odpowiedziała, że jeszcze nie. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2020-2039.
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8.Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego – Miasto Kalisz za rok 2019. 



Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  omówił
powyższe sprawozdanie. Poinformował, że średnia kwota brutto to wszystkie wydatki
pracodawcy związane z wynagrodzeniem łącznie z odprawami i tzw. trzynastką.
Radny  Radosław  Kołaciński  poprosił  o  przekazanie  informacji,  ile  wyniosłaby  ta
średnia gdyby nie liczyć odpraw i nagród jubileuszowych. Naczelnik zobowiązał się,
że przekaże taką informację. 
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Ad.9.Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2020  roku  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków.
Pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
omówiła powyższy projekt uchwały.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy
ul. Babina 3a.
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały oraz dwa kolejne, ponieważ są
one tożsame. Poinformował,  że poprzednie statuty zostały uchwalone w 2011 roku
i  wystąpiła  potrzeba,  aby  zaktualizować  je  pod  względem  prawnym.  Ponadto
w starych statutach nie ma wzmianki o elektronicznym naborze, czy udziale rodziców
w zajęciach. 
Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał  jak  uregulowano  udział  rodziców
w funkcjonowaniu placówki.  Zastępca naczelnika  odpowiedział,  że  jest  możliwość
utworzenia rady rodziców, a oprócz tego rodzice mogą brać udział w różnego rodzaju
wydarzeniach  i  imprezach  organizowanych  przez  żłobek.  Radny  dopytywał,  co
z  naborem  elektronicznym.  Pan  Sibiński  odpowiedział,  że  do  tej  pory  nabór  był
prowadzony  w  formie  tradycyjnej  i  szczegółowe  informacje  zawarte  były
w  zarządzeniu  Prezydenta  Miasta,  ale  wydział  przygotowuje  się  powoli  do
wprowadzenia naboru elektronicznego. Radny Grodziński zapytał, kiedy można się go
spodziewać. Otrzymał odpowiedź, że być może jeszcze w tegorocznym naborze. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy
ul. Bogumiła i Barbary 14a.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy
al. Wojska Polskiego 34. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 



Ad.13.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  szkoły na terenie  miasta
Kalisza.
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  omówił
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta
Kalisza rodziny repatriantów.
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały. Poinformował, że do Miasta
sukcesywnie wpływają wnioski rodzin polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny
byłego  Związku  Radzieckiego,  które  chcą  wrócić  w  ramach  repatriacji  do  Polski.
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych analizuje te wnioski i przedstawia do
zaopiniowania  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej.  Komisja  ta
zaopiniowała  pozytywnie  wniosek  dwóch  rodzin.  Pan  Sibiński  dodał  jeszcze,  że
osobom sprowadzonym do Polski należy zagwarantować mieszkanie i prace. Środki na
wyremontowanie i wyposażenie mieszkania wydział otrzymuje z budżetu państwa. 
Radny Artur Kijewski zapytał, czy zapraszane osoby mają wykształcenie pożądane na
kaliskim  rynku  pracy.  Zastępca  naczelnika  odpowiedział,  że  różnie  to  wygląda,
ponieważ studia  zrobione w krajach wnioskodawców nie  zawsze są  równoznaczne
z tym samym wykształceniem w Polsce. 
Przewodniczący  Komisji,  Sławomir  Lasiecki  zapytał,  czy  jest  więcej  wniosków
o  repatriację.  Pan  Sibiński  wyjaśnił,  że  wniosków było  więcej,  ale  tylko  te  dwie
rodziny  spełniły  warunki,  aby  można  było  starać  się  o  wizę  w  celu  repatriacji
i sprowadzić je do Polski. 
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Kalisza
rodziny repatriantów.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.16.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
Komisja zatwierdziła powyższe sprawozdanie.

Ad.17.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok. 
Komisja zatwierdziła powyższy plan pracy. 

Ad.18.Korespondencja.
Brak.

Ad.19.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.20.Zamknięcie posiedzenia.



Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący Komisji  Budżetu  i  Finansów,
Sławomir Lasiecki zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
         Rady Miasta Kalisza 

/.../ 
Sławomir Lasiecki 


