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Protokół  nr 12/2015 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza, 

które odbyło się 28 października 2015 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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających na 2016 rok.  

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie 

Miejskiej Policji w Kaliszu.  

5. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.   

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska 

Sieć „Energie Citès”. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020”.  

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego  

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.   

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”.    

10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku  

z likwidacją barier architektonicznych. 

11. Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania 

podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.   

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 

na lata 2015-2029. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.   

14. Korespondencja: 

- uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii  

    o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.  

-  pismo Rady Osiedla Rogatka z dnia 10.09.2015 r.  

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

 



Ad. 1. 

Przewodnicząca komisji, pani Kamila Majewska powitała wszystkich obecnych  

na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości. 

 

Ad. 2. 

Przewodnicząca komisji zaproponowała, by umieszczony jako punkt 7 porządku obrad projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020” przesunąć jako punkt 3., natomiast punkt 6., czyli 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  

do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Citès” zdjąć z porządku obrad.  

Zaproponowane zmiany w porządku obrad radni przyjęli w głosowaniu: 5 osób za  

(5 obecnych).  
 

Ad. 3. 

Jak zaznaczyła przewodnicząca komisji projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020” był 

już szczegółowo omawiany na wcześniejszych komisjach wobec powyższego  zaproponowała, 

by jeśli radni chcieliby uzyskać jeszcze jakieś wyjaśnienia w tym temacie mogą kierować 

pytania do obecnej na posiedzeniu pani Marzeny Wojterskiej, dyrektorki Miejskiego Zarządu 

Budynków Mieszkalnych 

Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 3 osoby za,  

2 wstrzymały się (5 obecnych).  
 

Ad. 4. 

W związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2016 rok radni także nie mieli 

żadnych pytań zatem przystąpiono do głosowania:  5 osób za (5 obecnych).  

 

Ad. 5.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie 

Miejskiej Policji w Kaliszu omówiła pani skarbnik Irena Sawicka. Jak podkreśliła, w związku 

z tym, że Policja też musi zrobić jakiś plan finansowy na kilka lat, przygotowana została 

intencyjna, na podstawie której w latach 2016-2018 co roku Miasto będzie przekazywać KMP 

w Kaliszu kwotę 400.000,00 zł. Tak też było wcześniej, a kwota ta jest związana z przejęciem 

przez Policję zadań Izby Wytrzeźwień głównie dotyczących obsługi medycznej osób 

zatrzymanych. Radny Radosław Kołaciński, nie negując zasadności przedłożonego projektu, 

zasugerował jednak, by co jakiś czas np. komisja zdrowia pozyskiwała wiedzę, czy 

przekazywane środki są efektywnie wykorzystywane i czy cały „system” opieki  medycznej 

nad osobami nietrzeźwymi działa poprawnie. Radny podkreślił, że z docierających do niego 

informacji wynika, że w przeszłości bywało często tak, że ujawnione na terenie miasta osoby 

nietrzeźwe zamiast do lekarza dyżurującego w KMP dowożone były na SOR kaliskiego 

szpitala, komplikując pracę personelu i zaburzając bieżącą opiekę nad zgłaszającymi się  

do placówki pacjentami.  Radosław Kołaciński stwierdził, że powinno się w tym przypadku 

postępować zgodnie z zasadą: płacę i wymagam. Jeśli Miasto przekazuje pieniądze na usługę 

lekarską, to powinny być one wykorzystane w 100% na ten właśnie cel, żeby to nie była jakaś 

zawoalowana forma dotowania Policji na inne cele. Pani Irena Sawicka poinformowała,  

że cały czas wykorzystanie przekazywanych środków jest kontrolowane, KMP musi bowiem 

szczegółowo rozliczyć całą otrzymywaną dotację. Nadzoruje to bezpośrednio Wydział 

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. W niektórych latach zdarzało się nawet 

sytuacje, kiedy w przypadku niewykorzystania otrzymanej kwoty KPM zwracała się  



do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie jej na inny cel.  

Na pytanie radnej Kamili Majewskiej o koszty jakie ponosiło Miasto w związku  

z utrzymaniem Izby Wytrzeźwień przy ul. Warszawskiej pani Skarbnik odpowiedziała,  

że była to kwota ok.1.000.000,00 zł.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).  
 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej omówił pan Janusz Sibiński, z-

ca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Jak zaznaczył inicjatywa 

lokalna jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej, czyli realizacji przez mieszkańców we 

współpracy z Miastem określonych zadań publicznych, przy czym nie wchodzi tu w grę transfer 

środków finansowych. Miasto na ten cel nie przekazuje żadnych pieniędzy  

np. w formie dotacji, ale uczestniczy w realizacji zadania poprzez pokrycie określonych 

kosztów. Obecnie obowiązująca uchwała w tym zakresie zawierała kilka istotnych barier, które 

utrudniały podejmowanie inicjatywy lokalnej przez mieszkańców. Ta, której projekt jest 

przedmiotem obrad komisji została opracowana m.in. przy udziale reprezentantów samorządów 

osiedlowych i organizacji pozarządowych. Radny Sławomir Chrzanowski  zapytał, czy w 

przypadku pozytywnego  zaopiniowania danego pomysłu przez powołany  

w tym celu specjalny zespół, prezydent miasta może się z nią nie zgodzić? Naczelnik Sibiński  

poinformował, że teoretycznie jest taka możliwość, tyle, że wniosek o inicjatywę lokalną jest 

rozpatrywany w trybie KPA, tak wiec nawet negatywna odpowiedź prezydenta nie zamyka mu 

drogi. Radny Chrzanowski pytał też o wsparcie na jakie liczyć mogą potencjalni zainteresowani 

realizacją zadania, np. ze strony danego wydziału urzędu. Pan Janusz Sibiński poinformował, 

że tej sprawy dotyczy jeden z zapisów projektu uchwały, a mianowicie,  

że przed złożeniem wniosku będzie możliwość skonsultowania go z wyznaczonymi 

pracownikami urzędu. Jak dodał, w momencie kiedy zostanie przyjęta uchwała, przygotowany 

zostanie swego rodzaju poradnik (instruktaż, „samouczek”, przewodnik), materiał, który krok 

po kroku pokaże jak przygotować taką inicjatywę, ale też w którym zostaną wskazane 

konkretne osoby z poszczególnych, merytorycznych wydziałów urzędu, żeby mieszkańcy 

zanim złożą wniosek mogli z nimi skonsultować, czy spełnia on określone wymogi prawne itd. 

Radna Kamila Majewska poprosiła o wyjaśnienie zapisu uchwały,  

że „wnioski mogą dotyczyć zadań publicznych określonych w art. 19b ust.1 Ustawy..”  

Pan Janusz Sibiński wyjaśnił, iż celowo nie został wpisany w treść uchwały katalog zadań, 

które można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej, z jednej strony dlatego, że zasada 

stanowienia, mówi, aby nie powtarzać zapisów ustawowych, z drugiej zaś,  by w uniknąć  

w przypadku każdej zmiany ustawy, konieczności wprowadzania zmian w uchwale, która 

przecież jest aktem prawa miejscowego i podlega specjalnemu procedowaniu. Taka właśnie 

nowelizacja ustawy, która wprowadza istotne zmiany związane z inicjatywą lokalną, wejdzie 

w życie 9 listopada. Jak podkreślił Janusz Sibiński w ramach inicjatywy lokalnej mogą być 

realizowane zadania, które wspierają rozwój społeczności lokalnej, a które obejmują  

w szczególności budowę, rozbudowę, modernizację, remont dróg, kanalizacji, sieci 

wodociągowej, przy czym elementy te muszą stanowić własność jednostki samorządowej 

(Miasta), ale też budynki i obiekty małej architektury. W myśl obecnego stanu prawnego, gdyby 

mieszkańcy chcieli zrealizować jakieś podwórko, czy plac zabaw tereny  

te też musiałyby należeć do Miasta, po nowelizacji ustawy już nie będzie takiego wymogu. 

Ponadto oprócz zadań typowo inwestycyjnych, które mogą być realizowane w ramach 

inicjatywy lokalnej ustawodawca przewidział także te  z zakresu działalności charytatywnej, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji i 

organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej 



oraz turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony przyrody, a także porządku i bezpieczeństwa 

publicznego. Radna Kamila Majewska zapytała też o środki jakie Miasto przewiduje 

przeznaczyć na realizację lokalnych inicjatyw w przyszłym roku. Janusz Sibiński 

poinformował, że plany są takie, by w rezerwie celowej na tego typu zadania zapewnić wstępnie 

100. 000,00 zł. Oprócz tego zadania te mogą być współrealizowane w ramach środków 

bieżących będących w dyspozycji poszczególnych wydziałów. Każdorazowo obowiązuje 

jednak określona procedura przygotowania wniosku. Jeżeli pojawia się taki wniosek, po jego 

rozpatrzeniu, zaopiniowaniu i  zakwalifikowaniu przez powołany w tym celu zespół, następuje 

wspólne określenie harmonogramu realizacji zadania oraz kosztorysu.  

I to jak zaznaczył Janusz Sibiński, jest bardzo ważny element w całym procesie, ponieważ to 

inicjatorzy zadania, a więc dana grupa mieszkańców działająca samodzielnie bądź  

za pośrednictwem jakiejś organizacji pozarządowej, wspólnie z odpowiednikami  

w samorządzie, przygotowuje ostateczny kształt projektu, a więc kwestie konkretnych kosztów, 

jak i harmonogram realizacji zadania. Jest więc to swego rodzaju proces, a jeśli pojawi się 

ciekawa propozycja wymagająca większego zaangażowania finansowego  

to Prezydent decydując się na realizację takiego zadania może wnioskować do Rady Miejskiej 

o dokonanie zmian w budżecie i przeznaczenie pieniędzy na pokrycie kosztów określonego 

udziału Miasta w całym zadaniu. Ważne jest to, że przy każdym zadaniu mamy do czynienia  

z wkładem własnym mieszkańców. Tym się to różni od chociażby wniosków składanych  

w ramach Budżetu Obywatelskiego, że tam mamy do czynienia z pomysłem i zgłoszeniem, 

których realizację  Miasto finansuje w stu procentach, Tutaj musi być co najmniej 10-cio 

procentowy udział  mieszkańców, choć może on przybierać różne formy: wkład finansowy, 

rzeczowy lub jako wyceniona praca społeczna. Wnioski rozpatrywane będą w trybie KPA,  

a więc mogą być składane w każdej chwili. Stosownym zarządzeniem określony zostanie też 

ramowy wzór wniosku, określający pewne podstawowe elementy jakie powinny się w nim 

znaleźć i będący swego rodzaju wskazówką dla mieszkańców jak taki dokument przygotować.         

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 osób za (7 obecnych)  

 

Ad. 7. 

Kolejnym punktem obrad było omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia 

porozumienia. Jak wyjaśniła pani Maria Łakomiak, zastępca naczelnika Wydziału Spraw 

Obywatelskich, projekt dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie przez miasto Kalisz miastu 

Ostrów Wlkp. części zadania w zakresie transportu publicznego zbiorowego polegającego  

na przewozie osób linią M, czyli łączącej Kalisz z Ostrowem i obsługiwanej przez tamtejszy 

MZK. To przekazanie zadania nastąpi na mocy porozumienia międzygminnego, które będzie 

zawarte na tych samych warunkach, jak to zawarte w 2013 roku między Kaliszem  

i Ostrowem, a dotyczące kursowania linii kaliskich, czyli 19 i 19E, obsługiwanych przez KLA. 

Przekazanie zadania nie wiąże się z żadnymi kwestiami finansowymi, bowiem przejazdy będą 

finansowane z dochodów ze sprzedaży biletów. W autobusach będą honorowane bilety 

zarówno MZK jak i KLA, podobnie jak ustanowione przez Radę Miejską Kalisza ulgi.            

W związku z brakiem pytań do przedstawionego projektu uchwały radni przeszli  

do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego” omówił 

pan Przemysław Wierzbicki, z-ca naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki  

i Architektury. Jak zaznaczył, wprowadzana zmiana dotyczy osiedla Majków (dawne tereny 

POM-u i folwarku majątku Majków). Plan uchwalony w 2001 roku zawierał  biegnącą w tym 



rejonie drogę, wówczas sensowną,  dziś właściwie nieużytkowaną. W związku z tym,  

iż jedna z firm należących do klastra lotniczego, już istniejąca w Kaliszu, a  zamierzająca 

poszerzyć działalność, chce wybudować w tym rejonie halę, nim zostanie wydane pozwolenie 

na budowę konieczna jest likwidacja, a mówiąc ściślej zmiana przeznaczenia drogi, która jest 

obecnie zbędna (co potwierdza opinia Zarządu  Dróg Miejskich), a która blokuje tę inwestycję. 

Radny Radosław Kołaciński zapytał o umiejscowioną w sąsiedztwie drogi zabytkową 

kapliczkę. Czy istnieje ryzyko zablokowania całej inwestycji przez konserwatora zabytków? 

Przemysław Wierzbicki poinformował, że ten plan w żaden sposób nie ingeruje  

w kapliczkę 

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).    
 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją 

barier architektonicznych omówiła pani Skarbnik Irena Sawicka. Jak wyjaśniła, uchwała 

miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku. Każda osoba, która 

płaci podatek od nieruchomości, a dokona likwidacji barier architektonicznych w zakresie 

budynków lub ich części, może korzystać z takiego zwolnienia przez 3 lata. Zwolnienie nie 

może być jednak wyższe niż podatek naliczony na dany rok. Pod hasłem likwidacji barier 

rozumiemy np. montaż wind, budowę ramp najazdowych, co musi zostać potwierdzone faktury, 

rachunkami oraz protokołami potwierdzającymi zakończenie robót. Z ulgi nie może korzystać 

osoba, która dopuściła się tzw. samowoli budowlanej lub posiada zaległości  

w podatku od nieruchomości, czy też innych podatkach i opłatach, np. za wieczyste 

użytkowanie gruntów. Skorzystanie z ulgi nie jest też możliwe w przypadku, gdy likwidacja 

barier została przeprowadzona z udziałem środków z dotacji, refundacji czy kredytów 

preferencyjnych. Zwolnienie dotyczy zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych, tyle że w 

przypadku tych drugich podchodzą one pod pomoc de minimis i muszą one spełnić warunki o 

których mowa jest w par. 4 omawianej uchwały  Radny Mirosław Gabrysiak  zapytał co z 

osobami, które już wcześniej dokonały likwidacji barier. Pani Skarbnik poinformowała, że 

uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 roku, tak więc tych osób nie będzie dotyczyć. 

Radny Gabrysiak zapytał też o budynki nowo budowane. Jeśli chodzi  

o takie obiekty, to jest możliwość skorzystania z ulgi od momentu powstania obowiązku 

podatkowego.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).  
 

Ad. 10. 

Projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania 

podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych 

także omówiła pani Skarbnik. Wyjaśniła, iż tego rodzaju uchwała funkcjonowała również  

do tej pory, ale ponieważ jeden z inkasentów zrezygnował z pełnionej przez siebie funkcji, 

konieczne było przygotowanie  nowej uchwały.       

W związku z brakiem pytań do przedstawionego projektu radni przeszli do głosowania:  

6 osób za (6 obecnych).   
 

Ad. 11. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,  

jak zaznaczyła pani Skarbnik dotyczą dwóch kwestii. Na sesji wrześniowej, stosowną uchwałą 

RM wyrażona została zgoda na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 16.100,00 

zł Kaliskiej Inicjatywie Miejskiej, której to spłata nastąpić ma do końca pierwszego kwartału 

2016 roku, wobec czego musi zostać to uwzględnione po stronie przychodów   

w WPF. Druga sprawa to zadanie pn. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Al. Wojska 



Polskiego. W wyniku przetargu ogłoszonego na realizację inwestycji, zabrakło 40.000,00 zł 

wobec czego zwiększone zostają łączne nakłady i limit na ten cel  w roku 2015 o tę właśnie 

kwotę. Zapytana przez przewodniczącą komisji o szczegóły dotyczące projektu realizowanego 

przez KIM, pani Skarbnik wyjaśniła, że był to program, którego całkowity koszt wyniósł 

180.000,00 zł, a który dotyczył najogólniej mówiąc upowszechniania wśród mieszkańców 

informacji związanych z budżetem miasta. Jednym z partnerów tego projektu było Miasto 

Kalisz, z tym że nie był to udział finansowy, a wkład w postaci wycenionej pracy urzędników. 

Projekt rozliczany jest etapami, a ostatnia rata, wysokości 16.100,00 zł którą KIM  ma 

otrzymać, powinna zostać przekazana dopiero po zrealizowaniu całości wydatków, a więc  na 

zasadzie refundacji. Jednak ponieważ do zrealizowania wydatków brakuje organizacji tej 

właśnie kwoty, istnieje możliwość, co dopuszcza ustawa,  i co wprowadzone było odpowiednim 

zapisem w umowie z KIM-em, że Miasto udzieli nieoprocentowanej pożyczki, której spłata 

nastąpi najpóźniej  do 31 marca 2016 r., a podstawą do jej rozliczenia będzie rozliczenie całego 

projektu.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 6 osób za (6 obecnych).  
                           

Ad. 12. 

Omawiając zmiany w uchwale budżetowej na 2015 r. pani Skarbnik Irena Sawicka wyjaśniła 

m.in, iż Miasto otrzymało pieniądze od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 31.810,00 zł  

na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz gimnazjów. Ponadto następuje 

zmniejszenie zadań z zakresu kultury fizycznej na kwotę 10.800,00 zł w związku  

z odstąpieniem od realizacji zadań zleconych z zakresu rozwoju sportu przez kaliskie kluby 

sportowe: Klub Piłki Ręcznej Szczypiorno i Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR 

Kalisz oraz 11.100,00 zł z zakresu kultury. Natomiast kwota 21.800,00 zł przeznaczona jest na 

zadania statutowe, a konkretnie zakup materiałów i usług w związku  

z realizacją zadań z zakresu sportu, w tym: seminaria, turnieje, zawody, wymiana zagraniczna 

kaliskich sportowców. Z planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego  

(z pozostałych usług) zdejmuje się kwotę 30.000,00 zł, a także 10.000,00 zł z planu 

dotyczącego spłaty obsługi długu, ponieważ stopy procentowe nie uległy zwiększeniu. Całość 

powyższej kwoty, tj. 40.000,00 zł można przeznaczyć na zwiększenie zadania pn.  Budowa 

odcinka drogi serwisowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego. Kolejną rzeczą jest zmniejszenie planu 

dochodów,  z tytułu odsetek o kwotę 248.300,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 290.000,00 

zł., natomiast zwiększa się plan dla galerii i biura wystaw artystycznych o kwotę 15.000,00 zł, 

a chodzi o zakup sprzętu audiowizualnego oraz oświetlenia dla tej placówki.  

O 26.000,00 zł      zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dyrektor MOPS, z 

placówek opiekuńczych zdejmuje kwotę 20.000,00 zł, a przeznacza je na rodziny zastępcze, 

ponieważ mniejsza jest liczba dzieci poniżej 10-tego roku życia kierowanych do placówkach 

opiekuńczych, a znalazły one miejsce w właśnie w rodzinach zastępczych. W ramach budżetu 

żłobków zmniejsza się plan wydatków w zakresie usług remontowych  o kwotę 4. 882,00 zł 

i przeznacza się ją na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. W dziale dotyczącym 

szkół podstawowych zdejmuję się kwotę 134.325,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków 

na zajęcia wychowania fizycznego w aquaparku oraz zmniejsza się o 150.000,00 zł dotację 

celową na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu w związku  

z nieogłoszeniem konkursu, natomiast zwiększa się wydatki majątkowe w przedszkolach: 

chodzi o przedszkola nr 19 i 20 (po 6.000,00 zł na zakup zmywarki). Zwiększa się też dotację 

podmiotową w przedszkolach ze względu na większą ilość dzieci, o kwotę 37.800,00 zł  

oraz w pozostałą działalność w oświacie o kwotę 100.200,00 zł na zakup materiałów i usług 

remontowych związanych z usunięciem awarii w jednostkach oświatowych. Ponadto 

zwiększona zostaje pomoc materialna dla uczniów o kwotę 134.325,00 zł.  

Głosowanie nad projektem uchwały: 5 osób za, 1 wstrzymała się (6 obecnych). 



 

Ad. 13. 

W korespondencji znalazła się Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 

r., która została już wcześniej przekazana wszystkim radnym, a także pismo Rady Osiedla 

Rogatka wnioskującej o kwotę 2000,00 zł, której zabrakło do zrealizowania wszystkich zadań 

przewidzianych na ten rok. Jak wyjaśniła pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelniczka Kancelarii 

Rady Miejskiej wniosek ten był już omawiany podczas posiedzenia Komisji Prawa, Porządku 

Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, która na jego podstawie skierowała z kolei wniosek 

do Prezydenta Miasta o przeanalizowanie tematu i rozważenie możliwości zwiększenia w 

przyszłorocznym budżecie miasta środków przeznaczanych  

na działalność rad osiedlowych. Pani Skarbnik dodała natomiast, że istnieją ściśle określone 

zasady naliczania budżetu dla poszczególnych rad osiedlowych, których podstawą jest liczba 

mieszkańców, a jest to w tej chwili 0,76 zł na osobę. Pani Katarzyna Wawrzyniak dodała,  

że z początkiem roku komisja prawa podejdzie ponownie do tematu i być może ustalone zostaną 

nowe zasady naliczania osiedlowych budżetów.                   

 

Ad. 14. 

Brak spraw bieżących i wolnych wniosków. 

 

Ad. 15. 

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad pani przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

dziękując wszystkim za obecność i udział w dyskusji. 

 

 

 
 

                                                               Przewodnicząca  

                                                           Komisji Budżetu i Finansów    

                                                              Rady Miejskiej Kalisza 

                                                             /.../ 

                                                            Kamila Majewska 

 

 

 

 


