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Protokół Nr 0012.3.16.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

 które odbyło się w dniu 26 listopada 2019 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  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta

Kalisza na lata 2020 – 2039.
5. Materiały  informacyjne  o  projektach  planów  finansowych  instytucji  kultury

wraz z planami działalności statutowej na 2020 rok. 
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla

Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu
budżetowego na 2020 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego
członkom  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  miasta  Kalisza,  którzy
uczestniczyli  w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniach  pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2020 r.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z  drogi  i  jego parkowanie  na  parkingu strzeżonym oraz  wysokości
kosztów  powstałych  w  przypadku  odstąpienia  od  wykonania  dyspozycji
usunięcia pojazdu.

10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 w Kaliszu Rokiem Rodziny
Fibigerów.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Ochrony  Zdrowia
Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2019  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach



dla  osób  bezdomnych z  usługami  opiekuńczymi  przez  osoby  bezdomne  dla
których miasto Kalisz jest organem właściwym miejscowo.

15. Projekt  uchwały  w sprawie przystąpienia  do opracowania  Strategii  Rozwoju
Miasta Kalisza 2020+.

16. Projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017-2019”.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią.

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

19. Projekt  uchwały w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania
ulic Dobrzecka – Podmiejska – II”. 

20. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego – Poligonowa”. 

21. Projekt  uchwały w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  do  celów  wymiaru
podatku rolnego na rok 2020.

22. Projekt  uchwały w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości.

23. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  dla  przedsiębiorców  realizujących
inwestycje początkowe. 

24. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty.

25. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

26. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określenia  warunków  i  trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
28. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla

Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
29. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków

lub  ich  części,  podłączonych  do  instalacji  fotowoltaicznej,  kolektora
słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

30. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
31. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

publicznych  i  niepublicznych  podmiotów  oświatowych  oraz  trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

32. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
trzyletniego  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Adama  Asnyka  w  Kaliszu
w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.



33. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

34. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

35. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego
w  Kaliszu  w  czteroletnie  IV  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Ignacego  Jana
Paderewskiego w Kaliszu.

36. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

37. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
trzyletniego  VI  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w  Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w czteroletnie VI Liceum
Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego
i Praktycznego w Kaliszu.

38. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Nr 9 w Kaliszu w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące –
Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 9 w Kaliszu.

39. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
Liceum  Plastycznego  im.  Tadeusza  Kulisiewicza  w  Zespole  Szkół
Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Kaliszu  w  Liceum  Sztuk  Plastycznych  im.
Tadeusza Kulisiewicza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

40. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
czteroletniego  Technikum  Nr  2  im.  Generała  Mieczysława  Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 2
im. Generała Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Kaliszu.

41. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
czteroletniego  Technikum  Nr  3  w  Zespole  Szkół  Samochodowych  im.
Stanisława Staszica w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.

42. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 4 im. księdza Józefa Sieradzana w Zespole Szkół
Techniczno-Elektronicznych  w  Kaliszu  w  pięcioletnie  Technikum  Nr  4  im.
księdza  Józefa  Sieradzana  w  Zespole  Szkół  Techniczno-Elektronicznych
w Kaliszu.

43. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
czteroletniego  Technikum Specjalnego  Nr  5  dla  Młodzieży  Słabo  Słyszącej
i  Niesłyszącej  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  Nr  2
im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Specjalne
Nr  5  dla  Młodzieży  Słabo  Słyszącej  i  Niesłyszącej  w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu.

44. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich



im.  Janka  Bytnara  „Rudego”  w  Kaliszu  w  pięcioletnie  Technikum  Nr  6
w Zespole  Szkół  Gastronomiczno-Hotelarskich im.  Janka Bytnara  „Rudego”
w Kaliszu.

45. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców
Sybiru  w  Kaliszu  w  pięcioletnie  Technikum  Nr  7  w  Zespole  Szkół
Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.

46. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
czteroletniego Technikum Budowlano-Elektrycznego im. Kazimierza Wielkiego
w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Kaliszu  w  pięcioletnie
Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

47. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego
czteroletniego Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera
w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Kaliszu  w  pięcioletnie
Technikum Budowy  Fortepianów im.  Gustawa  Arnolda  Fibigera  w  Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. 

48. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. 

49. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kaliszu.

50. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zespołu placówek
pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, przy
ul. Handlowej 9. 

51. Korespondencja:
 pismo  mieszkańców  osiedla  Chmielnik  z  prośbą  o  montaż  progów

zwalniających oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości.
52. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
53. 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: 7 osób za (7 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  na  początku  omówiła  procedurę  uchwalania
budżetu. Dodała, że przyszłoroczny budżet był trudny do stworzenia, ponieważ rząd
wprowadził wiele zmian w prawie, które przyczyniły się do zmniejszenia dochodów
Miasta.  Poinformowała, że dochody Miasta w 2020 roku wyniosą 688 980 317 zł,
a wydatki 695 086 249 zł, co oznacza, że budżet jest deficytowy. Sam deficyt wynosi
6 105 932 zł i zostanie pokryty z kredytu o wartości 18 000 000 zł. Pozostała część



kredytu zostanie przeznaczona na spłatę innych zaciągniętych w latach poprzednich
zobowiązań.  Dług  na  koniec  2020  roku  wyniesie  268  089  100  zł.  Pani  Skarbnik
powiedziała również, że w ramach wydatków na Budżet Obywatelski przeznaczona
została  kwota  4  887  000  zł.  W związku  z  obecnością  studentów  na  posiedzeniu
Komisji, pani Sawicka przybliżyła również liczbę środków przeznaczanych na oświatę
oraz kwotę subwencji oświatowej tj. 234 576 570 zł oraz 163 347 913 zł.
Radny  Sławomir  Chrzanowski  poruszył  temat  podejmowania  złych  decyzji  przez
organy centralne, co odbija się na budżecie samorządów. Druga kwestia to zbyt małe
środki  przeznaczane  na  inwestycje.  Po  trzecie  radny  uważa,  że  Prezydent  jest
upoważniony  do  zaciągania  zbyt  dużych  zobowiązań  i  na  jakie  kwoty  był
upoważniany w latach poprzednich. Pani Irena Sawicka odpowiedziała, że w sytuacji
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego można skorzystać
z kredytu i  właśnie  dlatego Prezydent  jest  upoważniany do ich  zaciągania,  jest  to
zabezpieczenie, z którego jednak rzadko się korzysta. Dodała, że jest również zapis,
który  pozwala  Prezydentowi  zaciągać  zobowiązania  na  wydatki  bieżące
w kwocie  75 000 000 zł,  jest  to związane z realizacją przedsięwzięć  i  przetargów
wieloletnich.  Radny  Chrzanowski  stwierdził,  że  należy  zmniejszyć  tę  kwotę  do
10 000 000 zł. 
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzą pani Skarbnik,
która powiedziała, że Miasto musi wziąć kredyt, ponieważ może, ale nie musi. Pani
Sawicka wyjaśniła, że w takiej sytuacji należało by wprowadzić korektę do budżetu,
ponieważ deficyt nie będzie miał pokrycia. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przewodniczący  poprosił  o  przegłosowanie  projektu
uchwały.  W trakcie  głosowania wywiązała się między radnymi dyskusja dotycząca
zbyt  krótkiego  omówienia  ww.  projektu  uchwały.  Radny  Grodziński  zarzucił
Przewodniczącemu  nienależyte  omówienie  projektu  budżetu  na  2020  rok.  Radny
Mirosław  Gabrysiak  wyjaśnił,  że  od  tego  są  komisje  merytoryczne,  aby  omawiać
poszczególne działy.
Głosowanie:  7  osób  za,  3  osoby  przeciw  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020 – 2039.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały.
Poinformowała, że WPF obowiązuje do czasu, dopóki Miasto nie spłaci wszystkich
swoich zobowiązań. 
Radny Radosław Kołaciński zapytał co składa się na wydatki majątkowe w 2020 roku,
które wynoszą 12 879 9098,07 zł i dlaczego akurat te będą realizowane. Pani Skarbnik
na początek wyjaśniła, że są programy i projekty, które będą realizowane z udziałem
środków  unijnych  ale  są  też  wydatki  finansowane,  które  już  Miasto  poniosło
i  których  otrzymamy  refundację.  Łącznie  z  Unii  Kalisz  otrzyma  35  000  000  zł.
Następnie pani Sawicka odczytała, jakie zadania składają się na wydatki majątkowe,
o które pytał radny Kołaciński. Radny dopytywał o przedsięwzięcia wieloletnie, co
kryje  się  pod  nazwą  zadania:  „Sukces  zawodowy.  Podnoszenie  kwalifikacji
zawodowych  dorosłych  osób  Aglomeracji  Kalisko  –  Ostrowskiej  szansą  na  lepszą
przyszłość.”.  Pan Mariusz Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji  odpowiedział,  że
zadanie realizowane jest w Centrum Kształcenia Ustawicznego i wpiera osoby dorosłe,
które  nie  uzyskały  wykształcenia.  Następnie  pan  Kołaciński  poruszył  temat



rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych i zapytał skąd znane są tak dokładne
kwoty.  Pan  Krzysztof  Gałka,  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji
w Kaliszu wyjaśnił, że zapis w Wieloletniej Prognozie Finansowej to konsekwencja
podjętej uchwały, która przedłuża umowę z KLA na 5 lat. Aby można było podpisać
aneks  trzeba  mieć  zabezpieczone  środki.  Dodał,  że  14  600  000  zł  to  kwota
rekompensaty przekazywana corocznie w latach 2020-2024, a dodatkowo w 2020 roku
dokłada się 2 800 000 zł ze względu na sygnały ze spółki. Radny Radosław Kołaciński
zapytał,  jak  się  ma  zaplanowanie  na  unieszkodliwienie  odpadów  w  Szczypiornie
7 377 763 zł do tego, że Prezydent jechał do Warszawy, aby o tym rozmawiać, by
Miasto  otrzymało  dofinansowanie.  Pani  Sawicka  odpowiedziała,  że  wstępnie  jest
informacja,  że  nie  będzie  mowy o  podwyższeniu  kwoty dotacji,  a  Miasto  zgłosiło
problem,  że  nie  zdąży  wykonać  zadania  w  2020  roku,  ponieważ  przetarg  będzie
unieważniony.  Dlatego  poproszono  o  przedłużenie  terminu  wykonania  zadania,
ponieważ w tej sytuacji być może więcej podmiotów przystąpi do nowego przetargu.
Pan Kołaciński spytał, czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajduje się Program
Budowy  Dróg  Osiedlowych.  Pani  Irena  Sawicka  wyjaśniła,  że  w  WPF  jest  tylko
uwzględniony  2020  rok,  ale  kiedy  Minister  Finansów  poda  szacunkową  wartość
dochodów na 2021 rok to budżet będzie tak konstruowany, aby środki na budowę dróg
osiedlowych znalazły się. Dodatkowo w 2021 roku planuje się kredyt w wysokości
15  000  000  zł.  Radny  dopytywał  również  o  akcelerator  kultury.  Pani  Dagmara
Pokorska, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju wyjaśniła,  że jest już podpisana
umowa,  w  pierwszej  kolejności  będzie  dokumentacja  projektowa,  a  zakończenie
inwestycji planuje się na przyszły rok. Pan Radosław Kołaciński spytał, czy w 2020
roku lub w 2021 jest planowana realizacja programów profilaktycznych, a jeśli tak to
jakie.  Pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych odpowiedział, że programy będą realizowane, a jakie dokładnie to
zaraz  przekaże  informację.  Rady  Kołaciński  dopytywał,  czy  były  prowadzone
konsultacje w celu ustalenia,  jakie programy są najbardziej wskazane dla Kaliszan.
Pan Rogoziński wyjaśnił,  że  funkcjonuje  zespół ds.  zdrowia i  on omawia kierunki
działań w tym również rodzaje programów. 
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że Program Dróg Osiedlowych to nie program,
ponieważ środki na to nie zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Następnie zapytał, jakie są plany co do rewitalizacji Głównego Rynku na 2020 rok,
ponieważ  na  to  zadanie  w tym roku  jest  przeznaczona  kwota  3  400  000  zł.  Pani
Dagmara  Pokorska  odpowiedziała,  że  w  tej  chwili  Stowarzyszenie  Architektów
Polskich  przeprowadza  konkurs  na  najlepszy  projekt  zagospodarowania  Głównego
Rynku.  Wpłynęło  16  prac  i  aktualnie  odbywa  się  ich  weryfikacja.  Środki
zabezpieczone na 2020 rok będą wydatkowane na dokumentacje projektową i roboty
budowlane.  Radny dopytywał również o drogę wojewódzką 450,  kiedy będzie ona
robiona. Pan Krzysztof Gałka poinformował, że obecnie jest przygotowywana umowa
przez Urząd Marszałkowski. Na początek jest planowana realizacja odcinka ul. Nowy
Świat  do  Ronda  Ptolemeusza  i  ul.  Częstochowska  od  Ronda  Ptolemeusza  do
ul.  Kubusia  Puchatka.  W  ramach  tej  inwestycji  powstaną  dwa  ronda  na
skrzyżowaniach  –  ul.  Nowy  Świat  z  ul.  Legionów  i  ul.  Częstochowska
z ul.  Budowlanych.  Pan Grodziński zapytał,  czy w budżecie  zostało uwzględnione
dofinansowanie  in  vitro  dla  osób  bezdzietnych.  Naczelnik  Wydziały  Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych  odpowiedział,  że  taki  program  nie  znajduje  się
w budżecie, a następnie odczytał jakie programy profilaktyczne i zdrowotne zostały



zaplanowane na 2020 rok. Radny Kołaciński spytał, jak wygląda realizacja programu
dotycząca badania wzroku u dzieci. Pan Rogoziński wyjaśnił, że nikt nie zgłosił się do
wykonania tego programu.  Pan Dariusz  Grodziński  zapytał,  jak przewidywany jest
wzrost  kosztów dotyczący  oświaty.  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  w pierwszej
kolejności  należy  poczekać,  aż  Minister  Finansów  określi  wysokość  subwencji
oświatowej.  Pan Mariusz Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji  poinformował,  że
z  przeprowadzonej  analizy wynika,  że  wydatki  bieżące będą  rosły.  Radny Dariusz
Grodziński stwierdził, że Miasto Kalisz nie ma planu na walkę o pieniądze.
Radny Artur Kijewski zapytał, czyt w latach 2010-2014 Miasto zaciągało kredyty. Pani
Skarbnik  odpowiedziała,  że  owszem zaciągano kredyty  bądź  emitowano obligację.
Dodała,  że  w  tym  roku  w  październiku  Miasto  oddłużyło  się.  Radny  Kijewski
dopowiedział,  że  z  tego co  pamięta  w 2013 roku zaciągnięto kredyt  w wysokości
27 000 000 zł, a w przyszłym roku kredyt wyniesie jedynie 18 000 000 zł. 
Radny  Radosław  Kołaciński  zapytał,  ile  będzie  kosztował  Miasto  zrost  płacy
minimalnej  i  czy  planowany  jest  wzrost  etatów  w  Urzędzie  Miasta  Kalisza.  Pani
Skarbnik odpowiedziała, że wzrost płacy będzie kosztował 1 000 000 zł, który został
wykazany w budżecie, a co do wzrostu zatrudnienia pani Sawicka nie odpowiedziała
od razu, ale zobowiązała się, że przekaże informację. 
Głosowanie:  7  osób  za,  3  osoby  przeciw  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.  Materiały  informacyjne  o  projektach  planów  finansowych  instytucji
kultury wraz z planami działalności statutowej na 2020 rok. 
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  budżet  kultury  wynosi  
30 902 000 zł. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad.6.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu
budżetowego na 2020 rok.
Pan Mirosław Przybyła, Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji omówił
powyższy projekt uchwały oraz wspomniał o budżecie jednostki na 2020 rok. 
Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał,  kiedy  będzie  podpisywana  nowa  umowa  na
dostawę  energii,  ponieważ  zapewne  należy  spodziewać  się  podwyżek  oraz  jak
wygląda sytuacja z zatrudnieniem w kontekście podwyższenia płacy minimalnej. Pan
Przybyła  odpowiedział,  że  sama podwyżka  przewidziana  ustawą będzie  kosztować
175 000 zł,  dodał,  że dyrekcja podjęła decyzje o likwidacji  działu rehabilitacji,  co
poskutkowało  również  likwidacją  3  etatów.  Co  do  podwyżek  energii  Dyrektor
stwierdził, że bardzo prawdopodobne, że ośrodek w ciągu roku będzie zgłaszał się po
dodatkowe środki na ten cel. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu
przysługującego  członkom  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  miasta
Kalisza,  którzy  uczestniczyli  w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.



Pan  Aleksander  Quoos,  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych omówił powyższy projekt uchwały.
Radny Radosław Kołaciński zapytał, czy ekwiwalent jest opodatkowany. Pan Quoos
wyjaśnił, że nie jest. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2020 r.
Pan  Aleksander  Quoos,  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych omówił powyższy projekt uchwały.
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  na  2020  rok  wysokości  opłat  za
usunięcie  pojazdu  z  drogi  i  jego  parkowanie  na  parkingu  strzeżonym  oraz
wysokości  kosztów  powstałych  w  przypadku  odstąpienia  od  wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu.
Pan Krzysztof Gałka, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
omówił powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.10.  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 w Kaliszu Rokiem
Rodziny Fibigerów.
Pani  Grażyna  Dziedziak,  Naczelnik  Wydziału Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.11.  Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Programu współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.12.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Ochrony  Zdrowia
Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.13.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2019  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  omówiła
powyższy projekt uchwały. 



Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.14.  Projekt  uchwały  w sprawie określenia  szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach
dla  osób  bezdomnych  z  usługami  opiekuńczymi  przez  osoby  bezdomne  dla
których miasto Kalisz jest organem właściwym miejscowo.
Pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Radny Radosław Kołaciński poruszył temat pacjentów w szpitalu, którzy są bezdomni
i otrzymując wypis ze szpitala nie mają dokąd pójść, a szpital dzwoniąc do różnych
ośrodków otrzymuje informację, że miejsce będzie za 3 dni lub w ogóle. Stwierdził, że
jest to duży problem i trzeba się nad nim zastanowić. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.15.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Strategii
Rozwoju Miasta Kalisza 2020+.
Pani  Marlena  Salamon  z  Wydziału  Rozwoju  Miasta  omówiła  powyższy  projekt
uchwały. 
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.16.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia
„Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”.
Pani  Dagmara  Pokorska,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta  omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.17.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego dla  zabudowy  mieszkaniowej  nad  rzeką
Swędrnią.
Pani Agnieszka Wypych, Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.18.  Projekt  uchwały w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”.
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.19.  Projekt  uchwały w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic
Dobrzecka – Podmiejska – II”. 



Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.20.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego – Poligonowa”. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.21. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2020.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał, jaki realny wpływ do budżetu przewiduję się przy
podwyżce. Pani Sawicka odpowiedziała, że 295 000 zł. 
Głosowanie:  5  osób  za,  2  osoby  przeciw  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.22.  Projekt  uchwały w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały.
Poinformowała, że ostatnie podwyżki podatku miały miejsce w 2016 roku. 
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby przeciw, 1 osoba się wstrzymała (9 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.23.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących
inwestycje początkowe. 
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.24.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody
ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia
stawki takiej opłaty.
Pan  Jan  Adam  Kłysz,  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska omówił powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.25.  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości  na  terenie  miasta  Kalisza  i  zagospodarowania  tych  odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Pan  Jan  Adam  Kłysz,  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska omówił powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.26.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  określenia  warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński upewnił się, czy zmiana dotyczy tego, że wcześniej można
było złożyć deklaracje tylko papierowo, a teraz można również elektronicznie. Pani
Sawicka odpowiedziała twierdząco.  
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał o dofinansowania zewnętrzne, które Kalisz udziela.
Pani  Sawicka  wyjaśniła,  że  nie  jest  to  dofinansowanie,  a  przeniesienie  środków
z budżetu miasta do budżetu powiatu ze względu na potrzebę przekazania środków dla
Kaliskich Linii Autobusowych. 
Radny Radosław Kołaciński powiedział, że KLA potrzebuje 2 900 000 zł, a Miasto
daje  1  800 000zł  i  zapytał,  czy  wpłynie  to  na  wynik  finansowy.  Skarbnik  Miasta
odpowiedziała,  że  częściowo  wpłynie,  ale  dodała  też,  że  w tej  chwili  Miasto  nie
posiada takiej kwoty, aby mogło ją przekazać. Jeżeli dalej będzie taka trudna sytuacja
w KLA to być może na sesji grudniowej jeszcze jakieś środki zostaną przekazane. 
Głosowanie: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.28. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały (9 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.29.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości
budynków lub ich części,  podłączonych do instalacji  fotowoltaicznej,  kolektora
słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.
Radny Radosław Kołaciński zapytał, czy od podatku może być zwolniony cały obiekt
czy tylko część. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tylko część, która jest zasilana przez
wymienione w uchwale instalacje. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Następnie radny Dariusz Grodziński zwrócił uwagę, że uchwały w punktach 30-50 nie
powinny znajdować się w porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów, ponieważ nie
powodują skutków finansowych i złożył formalny wniosek o zdjęcie ich z porządku
obrad. W związku z tym wywiązała się dyskusja między radnymi dotycząca tego, czy
faktycznie uchwały te nie wiązały się z kosztami. Naczelnik Wydziału Edukacji, pan
Mariusz Witczak stwierdził, że jedynie uchwała w punkcie 31 niesie za sobą skutki
finansowe. 



Wniosek o zdjęcie  z porządku obrad Komisji  Budżetu i  Finansów punktów od 32
do 50. 
Głosowanie: 2 osoby za, 6 osób przeciw (8 obecnych). Wniosek został odrzucony. 

Ad.30.  Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny
2018/2019.
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad.31. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla  publicznych  i  niepublicznych  podmiotów  oświatowych  oraz  trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.32. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Adama  Asnyka  w  Kaliszu
w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.33. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego II  Liceum Ogólnokształcącego im.  Tadeusza Kościuszki  w Kaliszu
w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.34. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.35. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego  IV Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Ignacego  Jana  Paderewskiego
w  Kaliszu  w  czteroletnie  IV  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Ignacego  Jana
Paderewskiego w Kaliszu.
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.36. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.37. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego  VI  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w  Centrum
Kształcenia  Ustawicznego i  Praktycznego w Kaliszu w czteroletnie  VI  Liceum



Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego
i Praktycznego w Kaliszu.
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.38. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Nr 9 w Kaliszu w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące –
Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 9 w Kaliszu.
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.39. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
Liceum  Plastycznego  im.  Tadeusza  Kulisiewicza  w  Zespole  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza
Kulisiewicza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.
Głosowanie:  6  osób  za  (6  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.40. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego  Technikum  Nr  2  im.  Generała  Mieczysława  Smorawińskiego
w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Kaliszu  w  pięcioletnie  Technikum  Nr  2
im.  Generała  Mieczysława  Smorawińskiego  w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych
w Kaliszu.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.41. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława
Staszica  w  Kaliszu  w  pięcioletnie  Technikum  Nr  3  w  Zespole  Szkół
Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.42. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 4 im. księdza Józefa Sieradzana w Zespole Szkół
Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 4 im. księdza
Józefa Sieradzana w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.43. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego  Technikum  Specjalnego  Nr  5  dla  Młodzieży  Słabo  Słyszącej
i  Niesłyszącej  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  Nr  2
im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Specjalne
Nr  5  dla  Młodzieży  Słabo  Słyszącej  i  Niesłyszącej  w  Specjalnym  Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu.



Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.44. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 6  w Zespole  Szkół  Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Zespole
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu.
Głosowanie:  7  osób  za  (7  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.45. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego  Technikum  Nr  7  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  im.  Zesłańców
Sybiru w Kaliszu w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych
im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.46. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Budowlano-Elektrycznego  im.  Kazimierza  Wielkiego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w pięcioletnie Technikum
Budowlano-Elektryczne  im.  Kazimierza  Wielkiego  w  Zespole  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.47. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w pięcioletnie Technikum
Budowy  Fortepianów  im.  Gustawa  Arnolda  Fibigera  w  Zespole  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.48.  Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  zakończenia  działalności
Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
w Kaliszu. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.49.  Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Kaliszu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kaliszu.
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.50.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  zespołu
placówek  pod  nazwą  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Praktycznego
w Kaliszu, przy ul. Handlowej 9. 



Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.51. Korespondencja:
 pismo  mieszkańców  osiedla  Chmielnik  z  prośbą  o  montaż  progów

zwalniających oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości.
Komisja przyjęła do wiadomości. 

Ad.52. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.53. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący Komisji  Budżetu  i  Finansów,
pan  Sławomir  Lasiecki  zamknął  posiedzenie  dziękując  wszystkim  za  udział  oraz
dyskusję. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

  /.../
  Sławomir Lasiecki


