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PROTOKÓŁ nr 0012.2.52.2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 27 marca 2018 roku.

***************************************************************************
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 przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin

i Powiatów Wielkopolski.
4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uprawnień  do  bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej
na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia.

5. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r.

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

7. Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  
za 2017 rok.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków
finansowych  w  formie  dotacji  dla  Klasztoru  OO.  Franciszkanów  w  Kaliszu  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo ze  środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych
z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  zakwaterowanie  w  Bursie  Szkolnej  
w Kaliszu.

11. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

12. Projekt  uchwały 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.

13. 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".

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  opracowanego  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 6 "Rynek pracy", Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i



poszukujących  pracy  -  projekty  pozakonkursowe  realizowane  
przez Publiczne Służby Zatrudnienia.

15. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na

lata 2018-2033.
18. Korespondencja.  

-  pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  ws.  zbycia  poprzez  wniesienie  w  drodze  aportu
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a.
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza ws. dodatkowego etatu 

19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty: 7 osób za (7 obecnych). 

Ad.3.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Głos  w tym punkcie  zabrał  Sekretarz  Miasta,  Stefan  Kłobucki,  który  omówił  projekt  uchwały.
Wyjaśnił,  że  reprezentantem  Miasta  w  Stowarzyszeniu  jest  Prezydent,  ale  należy  także  podać
zastępcę. Osoba, która do tej pory pełniła tą funkcję odeszła na emeryturę, dlatego konieczne jest
wybranie nowego zastępcy. Sekretarz wyjaśnił, że funkcję tą obejmie Barbara Gmerek. 
Głosowanie: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.4.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uprawnień  do  bezpłatnych  
i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej
na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia.
Pan Tomasz Ludwiczak, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wyjaśnił,
komu będą przysługiwały darmowe bądź ulgowe przejazdy. Radny Kołaciński zapytał, czy znana
jest  dokładna liczba  osób,  którym przysługuje  ulga.  Pan Ludwiczak odpowiedział,  że  są  to  34
osoby. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.  Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r.
Głos w punkcie zabrała pani Marta Okrasa poinformowała, że uchwała ta musi być przyjmowała
corocznie  do  końca  marca,  a  wynika  to  z  ustawy o  ochronie  zwierząt.  Następnie  przedstawiła
kwoty,  jakie  przeznaczono  na  poszczególne  zadania  w  2018  roku  dotyczące  opieki  nad
bezdomnymi zwierzętami.  Radny Radosław Kołaciński  zapytał,  jak  przedstawiają  się  kwoty  w
stosunku do roku poprzedniego. Pani Okrasa odpowiedziała, że wydatki prawie w każdym dziale
zwiększyły  się.  Następnie  radna  Majewska  zapytała,  czy  ze  strony  Urzędu  była  w  tym  roku
przeprowadzana jakaś kontrola w schronisku. Padła odpowiedź, że jeszcze nie. Radna Magdalena
Spychalska poprosiła, aby panie ze schroniska odniosły się do publikacji w mediach na temat pracy
schroniska.  Przedstawicielka  placówki  pani  Małgorzata  Korzeniowska  odpowiedziała,  że  w
mediach nie od dziś pojawia się temat schroniska. Dodała, że w ich miejscu pracy jest kilka osób,



którym trudno pogodzić się z nowymi zasadami pracy wprowadzonymi przez nowego kierownika.
Następnie odniosła się do sytuacji,  którą opisały media, która dotyczyła niewydania psa osobie,
która chciała go adoptować. Pani Korzeniowska wyjaśniła, że schronisko po pierwsze nie mogło
wydać psa w niedzielę, po drugie pies był jeszcze poddany sterylizacji, której zawsze przed adopcją
zwierzęta są poddawane i nie był znany dokładny stan zdrowia psa. Zwierzę zostało wydane w
środę, jednak z informacji jakie posiada schronisko nie trafił on do miejsca, do którego miał trafić.
Dodała,  że  często  jest  tak,  że  dana  fundacja  zbiera  pieniądze  na danego psa,  który  jest  chory.
Następnie  kiedy  zwierzę  umiera  informacja  ta  nie  jest  ujawniana,  a  pieniądze  na  leczenie
nieżyjącego już psa cały czas wpływają.  Radny Edward Prus zauważył,  że gdyby reagować na
każde doniesienia  prasy,  to  nikt  nie  miałby  czasu zajmować się  zwierzętami.  Radna Majewska
zapytała, czy inwestycja budowy szpitala w schronisku za 500 000 zł  będzie realizowana. Pani
Korzeniowska odpowiedziała,  że  z  tego  co  wie,  to  niestety  nie.  Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik
Miasta poinformowała, że po ponownym przeliczeniu kosztów okazało się, że inwestycja ta będzie
trzy razy droższa.  Następnie wywiązała się dyskusja na ten temat, której wynikiem był wniosek w
sprawie przedstawienia przez Prezydenta Miasta Kalisza zakresu prac, które byłyby możliwe do
realizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach kwoty 500 tys. zł zaplanowanej
w Budżecie Obywatelskim na budowę "szpitalika " dla chorych zwierząt.
Głosowanie nad wnioskiem: 8 osób za ( 8 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Radny Kołaciński zapytał, co zawiera się w kwocie 500 000 zł. Pani Korzeniowska odpowiedziała,
że budżet wynosi 467 660 zł, w tym około 70 000 zł to opieka weterynaryjna, kolejne 70 000-80
000zł to koszty zakupu karmy. Radny Kołaciński zapytał , ile jest obecnie etatów w schronisku.
Pani Okrasa odpowiedziała, że na chwilę obecną jest 9 pracowników gospodarczych, 3 osoby w
biurze,  oprócz  tego  3  pracowników  w  ramach  prac  społecznie  użytecznych  oraz  osoby,  które
zostały skierowane do pracy przez kuratora. Dodała, że liczba pracowników jest nieco za mała,
ponieważ w schronisku obecnie przebywa 200 zwierząt, a rocznie przez schronisko przewija się ich
około 650. 
Głosowanie  nad projektem uchwały:  6  osób za,  2  osoby się  wstrzymały (8 obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te
zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że na 2018
rok Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych przekazał 2 621 208zł. Środki
te  będą  przekazane  na  warsztaty  terapii  zajęciowej,  sfinansowanie  założenia  działalności
gospodarczej, utworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier
architektonicznych oraz dofinansowanie wyjazdów dla osób niepełnosprawnych. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7.  Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  
za 2017 rok.
Pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  poinformowała,  że
największe problemy ma z pracownikami socjalnymi, a dokładniej z ich brakiem. Wyjaśniła, że
pensja przekracza nieco ponad 2000 zł, a praca jest trudna ponieważ pracownicy socjalni pracują w
terenie, odwiedzają osoby, które niedawno wyszły z zakładów karnych itp. Innym problemem są
usługi  opiekuńcze,  dla  niektórych osób pieniędzy wystarcza  tylko  na zapewnienie opieki  przez
zaledwie  2  godziny  tygodniowo,  co  nie  pozwala  na  kompleksową  pomoc.  Radny  Radosław
Kołaciński zapytał, ile jest w Kaliszu rodzinnych domów dziecka i ile pieniędzy otrzymuje się za
jedno dziecko w takiej  rodzinie.  Pani  Dyrektor  odpowiedziała,  że w Kaliszu jest  5  rodzinnych
domów dziecka,  a miesięczny koszt utrzymania dziecka to 2 233 zł.  W tej  kwocie zawiera się
jednorazowe świadczenie za przyjęcie dziecka, wynagrodzenia dla jednego z rodziców, od którego
odprowadza się również składki do ZUS. Dodała, że raz w roku w kwocie do 3 000 zł rodzina może



otrzymać środki  na  remont  pomieszczeń.  Pani  Jahura  krótko  wyjaśniła  także,  kto  może  zostać
rodziną zastępczą i jak wygląda proces, w którym rodzina staje się zawodową rodziną zastępczą. 
Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.8.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  zapewnienia  w budżetach Kalisza
środków  finansowych  w  formie  dotacji  dla  Klasztoru  OO.  Franciszkanów
w  Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane
częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-
2020.
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki poinformowała,
że  uchwała  ulega  zmianie  ze  względu  na  zmniejszenie  kosztu  drugiego  etapu  inwestycji  o  25
837,89zł. Radny Kołaciński zapytał, na co zostaną przeznaczone te środki. Skarbnik Miasta, Irena
Sawicka odpowiedziała, że będzie to przesunięcie na pomoc społeczną. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  przez  Miasto  Kalisz  zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji krótko omówił projekt uchwały.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w
Kaliszu.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił krótko uchwałę i wyjaśnił, że stawka
nie ulega zmianie, a nową uchwałę wprowadza się ze względu na zmianę podstawy prawnej. Radna
Kamila Majewska zapytała, jaki jest koszt zakwaterowania w Burskie, pan Naczelnik odpowiedział,
że koszt wynosi 90 zł na miesiąc. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.11.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  
i  rozliczania dotacji  dla publicznych i  niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że uchwała ta jest odwołaniem
do  uchwalonej  w  styczniu  uchwały  dotyczącej  finansowania  zadań  oświatowych.  Projekt
styczniowej uchwały był przygotowywany w trybie pilnym, w związku z tym zdarzyły się błędy,
które  wskazała  RIO.  W tej  uchwale  zostały  usunięte  wskazane uwagi  i  doprecyzowane pewne
zapisy. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12.  Projekt  uchwały  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.
Pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  poinformował,  że  w  związku
z uruchomieniem kaliskiej  Karty  Mieszkańca  potrzebna jest  aktualizacja  uchwały.  Wyjaśnił,  że
kaliska  Karta  Mieszkańca  zastąpi  kartę  Rodzina  3+,  której  posiadacze  korzystali
z ulg lub zwolnień z opłat za przedszkola. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.13.  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".
Pan Artur Szymczak z Powiatowego Urzędu Pracy krótko omówił projekt uchwały. Poinformował,
że projekt jest skierowany do osób młodych od 18 do 29 lat i obejmie 340 osób. Urząd na powyższy
projekt stara się o kwotę 3 491 000 zł. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.14.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  opracowanego
w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Oś
priorytetowa 6 "Rynek pracy",  Działanie  6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących  pracy  -  projekty  pozakonkursowe  realizowane  przez  Publiczne  Służby
Zatrudnienia.
Pan Artur Szymczak z Powiatowego Urzędu Pracy wyjaśnił, że ten projekt dotyczy osób powyżej
29  roku  życia.  Obejmie  209  osób  i  będzie  kosztował  1  775  000zł.  Dodał,  że  środki  te  będą
przeznaczane  na  poradnictwo  zawodowe,  szkolenia,  przyznawanie  jednorazowych  środków  na
podjęcie działalności gospodarczej.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.15.  Projekt  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  oraz  ich  zbywania,  nabywania
i wykupu.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta poinformowała, że w budżecie, który został uchwalony jest
zapisana  kwota  50 000 000 zł  jako emisja  obligacji,  która jest  potrzebna,  aby spłacić  różnego
rodzaju zobowiązania.  W związku z tym proponowana jest  uchwała,  która szczegółowo określi
zasady emisji obligacji, m. in. w ilu seriach zostaną wyemitowane czy jak będzie wyglądał wykup.
Dodała, że w tej kwocie będzie wyemitowanych 50 000 szt. po 1000 zł, w dwunastu seriach. 
Głosowanie: 3 osoby za, 5 osób przeciw (8 obecnych). Projekt uchwały nie został przyjęty.

Ad.16.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2018  rok  wraz
z autopoprawką.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie nad autopoprawką: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały (7 obecnych). Autopoprawka
została przyjęta. 
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały (7
obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.17.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2018-2033 wraz z autopoprawką.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.
Głosowanie nad autopoprawką: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały (7 obecnych). Autopoprawka
została przyjęta. 
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały (7
obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.18. Korespondencja.  
-  pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  ws.  zbycia  poprzez  wniesienie  w  drodze  aportu
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a,
Pan  Michał  Pilas,  Naczelnik  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  poinformował,  że  Miasto
przygotowuje  nieruchomość  do  zbycia  poprzez  wniesienie  w  drodze  aportu  na  rzecz  spółki
Aquapark w Kaliszu. Przekazane mają zostać trzy działki o łącznej powierzchni 4 250 m2. Radny
Radosław  Kołaciński  zapytał,  jaka  teraz  będzie  wartość  kapitału  własnego  Spółki  Aquapark.
Przedstawiciel  spółki  odpowiedział,  że  na  tą  chwilę  jest  to  kwota  42  000  000  zł,
a po przejęciu nieruchomości zwiększy się o około 1 300 000 zł. Radny Kołaciński zapytał, czy



spółka jest  zadowolona z nowej inwestycji,  którą ma realizować na w/w terenie. Przedstawiciel
Spółki  odpowiedział,  że  przyjmują  takie  decyzje  i  będą  realizować założenia,  tym bardziej,  że
kaliski Aquapark nie narzeka na brak klientów. Następnie wywiązała się dyskusja między radnymi
dotycząca OSRiR-u i jego stanu technicznego. Radny Kołaciński zapytał, czy spółka jest gotowa
kadrowo,  aby  nadzorować  tak  dużą  inwestycję.  Usłyszał  odpowiedź,  że  nie  będzie  żadnych
problemów w tej kwestii. 
Głosowanie: 5 osób za, 1 osoba się wstrzymała (6 obecnych). Komisja zaopiniowała pozytywnie
zbycie poprzez wniesienie w drodze aportu nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 20a.
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza ws. dodatkowego etatu,
Komisja przyjęła pismo do wiadomości. 

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

Ad.20. Zamknięcie posiedzenia.
Zamknięcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Kamila Majewska, która podziękowała
wszystkim za udział i dyskusję. 

       Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../
  Kamila Majewska


