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Protokół Nr 0012.2.59.2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 25 września 2018 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
4. Informacja  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla

Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
7. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji

przedmiotowej  dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu–
samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla
Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu–
samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie
1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

10. Informacja  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  roku  2019  w  Kaliszu  Rokiem
Tadeusza Kulisiewicza.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2018  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



14. Projekt  uchwały  w sprawie szczegółowych zasad  ponoszenia  odpłatności  za
pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze
w formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego
pobytu całodobowego.

15. Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  zasad
wynajmowania  lokali  wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Miasta
Kalisza.

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  imienia  szkoły  Podstawowej  Nr  17
z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b.

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”.

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”.

20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”.

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”.

22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – Chmielnik Północ”.

23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B”.

24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony  plan  zajęć  jest  różny  w  poszczególnych  okresach  roku  szkolnego,
zasad udzielania i  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym
inne  stanowiska  kierownicze  w  szkole  oraz  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których nie ustalono obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  obowiązujących  w  przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

25. Projekt uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej
pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

26. Korespondencja:
 pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  Nr  WGM.6823.01.0007.2013.BJ,

D2018.09.00683 w sprawie nieodpłatnego nabycia  do zasobu Miasta Kalisza
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  Nr  WGM.6823.01.0025.2018.JS,
D2018.09.01702 w sprawie zaopiniowania sprawy zbycia poprzez wniesienie
w  drodze  aportu  na  rzecz  KTBS  Spółki  z  o.o.  w  Kaliszu  nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 24, 



 pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  w  sprawie  przyznania
środków finansowych na zadania realizowane przez Komendę Miejską Policji
w Kaliszu,

 pismo Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie ogłoszenia
roku 2019 Rokiem Tadeusza Kulisiewicza,

 pismo Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie ogłoszenia
roku 2020 Rokiem Alfonsa i Melanii Parczewskich,

 pismo  Przewodniczącego  Rady  Osiedla  Piskorzewie  w sprawie  zwiększenia
diet,

 pismo  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  informujące
o wysokości udzielonych dotacji.

27. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
28. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Kamila
Majewska witając wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty:
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Przyjęto do wiadomości.

Ad.4.  Informacja  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy finansowej,  w tym
realizacji  przedsięwzięć, o których mowa w art.  226 ust.  3 ustawy o finansach
publicznych.
Przyjęto do wiadomości.

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Radny  Radosław  Kołaciński  zgłosił  wniosek  o  zwiększenie  środków  finansowych
o  kwotę  150  000  zł  na  zadanie  "Bezpieczna  Droga",  ul.  Zagorzynek,  chodnik  od
ul.  Grunwaldzkiej  do  ul.  Piwonickiej  oraz  progi  zwalniające  samochody  na
ul.  Zagorzynek.  Źródło finansowania to oszczędności z zadania finansowania płyty
Głównego Rynku.
Głosowanie: 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się (7 obecnych).
Głosowanie  nad  projektem  uchwały:  6  głosów  za,  1  głos  wstrzymujący  się
(7 obecnych).

Ad 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2036.
W związku  z  brakiem  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  5  głosów  za,  2  głosy
wstrzymujące się (7 obecnych).



Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej  dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –
samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad.8.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji i Rekreacji w Kaliszu– samorządowego
zakładu budżetowego na 2019 rok.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu
opracowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój
2014-2020,  Oś  priorytetowa  I  „Osoby  młode  na  rynku  pracy”,  Działanie  1.1
„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”,
Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych).

Ad.10.  Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  regulaminu dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11.  Informacja  o  przebiegu wykonania  planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
Przyjęto do wiadomości.

Ad.12.  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 w Kaliszu Rokiem
Tadeusza Kulisiewicza.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.13.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2018  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt  w  ośrodku  wsparcia  zapewniającego  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze
w  formie  miejsc  krótkookresowego  pobytu  dziennego  oraz  krótkookresowego
pobytu całodobowego.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych). 

Ad.15.  Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  zasad
wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Miasta
Kalisza.



Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 6 głosów za (6 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.16.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz  zasad  usytuowania
miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.17.  Projekt  uchwały  w sprawie zmiany imienia  szkoły Podstawowej  Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b.
Głosowanie: 6 głosów za, 1 głos przeciwny (7 obecnych). 
 
Ad.18.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych). 

Ad.19.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  wyodrębnionych  obszarów  w  rejonie
Sulisławic”.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące
się  (7 obecnych). 

Ad.20.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 głosów za (7 obecnych). 

Ad.21.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  rejonie  ulic:  Zachodniej
i Metalowców”.
Radny  Radosław  Kołaciński  złożył  wniosek  przeciwko  umieszczeniu  w  projekcie
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie  ulic  Zachodniej  i  Metalowców -  że  dopuszcza  się  na  terenach objętych
planem przedsięwzięcia  mogące  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko
oraz przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Głosowanie: 4 głosy za, 2 głosy przeciwne, 1 głos wstrzymujący się  (7 obecnych). 
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z wnioskiem: 4 głosy za, 2 głosy przeciwne,
1 głos wstrzymujący się  (7 obecnych). 

Ad.22.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ”.
Radny  Tomasz  Grochowski  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  zmiany  w  projekcie
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego –  Chmielnik  Północ” polegającej  na  zmianie  przeznaczenia  działek
o  numerach  96/1,  96/2,  97/1,  97/2,  101,  102,  103,  110/8,  110/10,  111/10,  111/2
(obręb  8)  z  działalności  usługowej  na  budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne,



wolnostojące,  zabudowa  szeregowa  i  bliźniacza  lub  budowę  zielonego  miejsca
odpoczynku z placem zabaw i sprzętem do rekreacji fizycznej.
Głosowanie: 5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się  (7 obecnych). 
Głosowanie projektu uchwały wraz z wnioskiem: 5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące
się  (7 obecnych). 

Ad.23.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B”.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych). 

Ad.24.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad
rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny  w  poszczególnych  okresach  roku
szkolnego,  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  dyrektorom i  wicedyrektorom szkół  oraz  nauczycielom
pełniącym  inne  stanowiska  kierownicze  w  szkole  oraz  tygodniowego
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  ,  dla  których  nie  ustalono
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  obowiązujących
w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez
Miasto Kalisz.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych). 

Ad.25.  Projekt  uchwały  w  sprawie  środków  finansowych  przeznaczonych  na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych). 

Ad.26. Korespondencja:
 pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  Nr  WGM.6823.01.0007.2013.BJ,
D2018.09.00683 w sprawie nieodpłatnego nabycia  do zasobu Miasta Kalisza prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych). 
 pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  Nr  WGM.6823.01.0025.2018.JS,
D2018.09.01702  w  sprawie  zaopiniowania  sprawy  zbycia  poprzez  wniesienie
w drodze aportu na rzecz KTBS Spółki z o.o.  w Kaliszu nieruchomości położonej
w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 24, 
Głosowanie: 7 głosów za (7 obecnych). 
 pismo  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Kaliszu  w  sprawie  przyznania
środków  finansowych  na  zadania  realizowane  przez  Komendę  Miejską  Policji
w Kaliszu,
Przyjęto do wiadomości.
 pismo Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie ogłoszenia
roku 2019 Rokiem Tadeusza Kulisiewicza,
Przyjęto do wiadomości.
 pismo Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie ogłoszenia
roku 2020 Rokiem Alfonsa i Melanii Parczewskich,



Przyjęto do wiadomości.
 pismo  Przewodniczącego  Rady  Osiedla  Piskorzewie  w sprawie  zwiększenia
diet,
Przyjęto do wiadomości.
 pismo  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  informujące  
o wysokości udzielonych dotacji,
Przyjęto do wiadomości.

 pismo  dotyczące  zawieszenia  podjęcia  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
„Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wyodrębnionych  obszarów
w rejonie Sulisławic”,
Przyjęto do wiadomości.

 pismo Rady Rodziców przy SOS-W Nr 2 dotyczące zabezpieczenia środków
na remont w budżecie Miasta na 2019 rok,
Przyjęto do wiadomości.

 pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu.
Przyjęto do wiadomości.

Ad.27. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Sławomir Chrzanowski zgłosił wniosek o budowę zieleńca z miejscem zabaw
przy ul. Południowej 64-64a. Koszt około 150 tys zł.
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych). 

Radny Tomasz Grochowski zgłosił wniosek o zwiększenie środków finansowych dla
MZDiK  o  kwotę  400  000  zł  na  zadanie:  budowa  ulicy  Kordeckiego  od  numeru
nieruchomości  18  do  22,  odcinek  na  przeciwko  Przedszkola  Integracyjnego  Sióstr
Felicjanek, źródło finansowania to oszczędności z zadania pn. "Budowa płyty Rynku
Głównego".
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych). 

Radny Sławomir Chrzanowski zgłosił wniosek o wykonanie nawierzchni oraz budowę
chodnika  przynajmniej  po  jednej  stronie  na  ulicach:  Paderewskiego  i  Karłowicza.
Koszt  ok  300  000  zł.  Źródło  finansowania  to  oszczędności  z  niezrealizowanego
zadania pn. "Budowa płyty Rynku Głównego"
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych). 

Ad.28. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie
dziękując wszystkim za obecność i dyskusję. 

       Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../
  Kamila Majewska




