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Protokół Nr 0012.3.5.2019
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.6.6.2019
 Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 30 stycznia 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  wniesienia  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze

Wojewody Wielkopolskiego.
4. Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  WGM.AM.722430-0021/09,

WGM.6850.01.0003.2015.AM  z  dnia  16-01-2019r.  w  sprawie  użyczenia  na  czas
nieoznaczony  na  rzecz  OSRiR  nieruchomości  w  tym  zabudowanych,  będących
własnością Miasta Kalisza.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.

6. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza
jednostek oświatowych Miasta Kalisza.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.
9. Korespondencja:
 Pismo  Dyrektora  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  ZZOZ  Chorób  Płuc

i Gruźlicy w Wolicy ws. sfinansowania zakupu karetki transportowej.
10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.



Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  Sławomir
Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za (9 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wniesienia  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze
Wojewody Wielkopolskiego.
Pan Sławomir Miłek, Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury omówił
projekt  uchwały.  Wyjaśnił,  że  podjęcie  uchwały  ma  na  celu  dopełnienie  procedury
administracyjnej  w  kwestii  zgody  Rady  Miasta  na  wniesienie  skargi  na  rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego. Poinformował, że 28 września 2018 roku została
podjęta  uchwała  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  wyodrębnionych  obszarów  w  rejonie  Sulisławic.  Na  terenie  tego  planu
przebiega  linia  energetyczna  średniego napięcia,  w związku z  tym w trakcie  procedury
planistycznej dokonano konsultacji z zarządcą sieci i wprowadzono pas technologiczny, nie
zmieniając  przeznaczenia.  W  MPZP  zapisano,  że  w  obrębie  pasa  technologicznego
występuje zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Jednocześnie  dodano,  że każde pozwolenie  na  budowę będzie  konsultowane z zarządcą
sieci,  ponieważ  w  obrębie  pasa  technologicznego  mogą  powstawać  np.  budynki
gospodarcze. Wojewoda Wielkopolski w swoim rozstrzygnięciu stwierdził, że każdorazowe
konsultacje z zarządcą sieci zmieniają całkowicie przeznaczenie terenu, który w planie jest
przeznaczony  na  mieszkalnictwo  jednorodzinne.  Pan  Miłek  całkowicie  nie  zgadza  się
z opinią Wojewody. Dlatego złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
jednak ten zażądał zgody Rady Miasta. 
Radny Artur Kijewski zapytał, czy dobrze rozumie, że Wojewoda nie wie co Miasto miało
na  myśli.  Pan  Naczelnik  odpowiedział,  że  tak  i  dodał,  że  Miasto  wpisując  punkt
o  konsultacjach  z  zarządcą  sieci  nie  chciało  blokować  budowania  na  terenie  pasa
technologicznego garaży, czy pomieszczeń gospodarczych. Radny Kijewski zapytał radną
Karolinę  Sadowską,  czy  mieszkańcy  znają  omawiamy  temat.  Radna  Sadowska
odpowiedziała,  że  znają  i  ich zdaniem zapis  dotyczący konsultacji  z  zarządcą sieci  jest
zbędny,  jednak  teraz  jest  za  późno  na  dyskutowanie  nad  treścią  uchwały.  Dodała,  że
mieszkańcom  zależy  po  prostu  na  jak  najszybszym  uchwaleniu  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania  Przestrzennego.  Zapytała  także,  czy  jest  znany  termin  sprawy
w sądzie, jednak pan Miłek nie znał jeszcze daty. Naczelnik wyjaśnił, że jeżeli Rada Miasta
nie da zgody na skargę prawdopodobnie sąd ją odrzuci i w ogóle się nią nie zajmie, co
spowoduje  wznowienie  procedury  uchwalania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego. Radny Kijewski zapytał, czy inwestor, który będzie chciał uzyskać zgodę
na budowę może jej nie otrzymać od zarządcy sieci. Pan Miłek odpowiedział, że może się
tak  zdarzyć,  jednak tylko  ze  względu na  przykład  na  warunki  bhp takie  jak  wysokość
budynku. Przewodniczący, Sławomir Lasiecki, dodał, że jako członek Komisji Rewizyjnej
prowadzi kontrolę w Wydziale Budownictwa i tym tematem również Zespół Kontrolny się
zajął. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za (9 obecnych).



Ad.4.  Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  WGM.AM.722430-0021/09,
WGM.6850.01.0003.2015.AM  z  dnia  16-01-2019r.  w  sprawie  użyczenia  na  czas
nieoznaczony  na  rzecz  OSRiR  nieruchomości  w  tym  zabudowanych,  będących
własnością Miasta Kalisza. 
Pan Michał Pilas, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem wyjaśnił, czego
dotyczy powyższe pismo. Dodał, że chodzi o dwie nieruchomości, które znajdują się już
w  użyczeniu  w  rękach  OSRiR-u,  jednak  dla  uproszczenia  procedur  umowa  użyczenia
miałaby mieć czas nieoznaczony. Temat ten był poruszony na Komisji Rozwoju, Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej w grudniu i uzyskał jej pozytywną opinię. Przewodniczący
Rady  Miasta  zdecydował  o  poinformowaniu  o  tej  sprawie  również  Komisję  Budżetu
i Finansów, jednak nie jest tutaj potrzebne głosowanie. 

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Poinformowała,
że Miasto wspomoże Województwo kwotą 310 000 zł. 
Głosowanie Komisji Budżetu i Finansów: 8 osób za, 1 brak głosu (9 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6.  Projekt  uchwały w sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi  przez  Urząd Miasta
Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza.
Pan Mariusz  Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji  omówił  powyższy projekt  uchwały
i poinformował, że konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisów o ochronie danych
osobowych. Radny Sławomir Chrzanowski wyraził wątpliwości ponieważ Rada Miasta nie
jest administratorem danych osobowych przyszłych uczniów kaliskich szkół. Pan Witczak
wyjaśnił,  że szczegóły w tej sprawie określi  Prezydent w zarządzeniu. Radny Radosław
Kołaciński stwierdził,  że zapewne w uchwale chodzi o zakup systemu informatycznego,
który mógłby gromadzić te dane. Otrzymał odpowiedź, że system taki funkcjonuje już od
kilku lat. Dodał, że w takim razie chodzi o inny zakup związany z tym systemem, dlatego
trafiło  to na Komisję Budżetu,  ponieważ będą potrzebne środki na zorganizowanie tego
przedsięwzięcia. Następnie radny Kołaciński odczytał treść uzasadnienia uchwały. Radny
Dariusz Grodziński zauważył, że statuty szkół są opiniowane prze Radę Miasta, to dlaczego
nie opiniować tego projektu uchwały. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania Komisji Budżetu i Finansów: 10 osób za
(10 obecnych). 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższą  uchwałę.  Radny  Dariusz
Grodziński zapytał, czy jest już przygotowana autopoprawka. Pani Sawicka odpowiedziała,
że jeszcze nie, ponieważ wczoraj do Urzędu dotarła jeszcze jedna zmiana. Radny dopytał,
jakie znajdują się pozycje w autopoprawce. Pani Skarbnik poinformowała, że nie odpowie
w tej chwili na to pytanie, ale autopoprawka będzie gotowa jutro. 
Głosowanie Komisji Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.



Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę.
Głosowanie Komisji Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9. Korespondencja:
 Pismo  Dyrektora  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  ZZOZ  Chorób  Płuc
i Gruźlicy w Wolicy ws. sfinansowania zakupu karetki transportowej.
Radny  Artur  Kijewski  zasugerował,  aby  zastanowić  się,  czy  Dyrektor  szpitala
w Wolicy wystosował pismo również do innych instytucji na przykład do Wojewody. Pani
Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  w  niektórych  przypadkach  Miasto
udziela dofinansowań szpitalom wojewódzkim. Wyjaśniła, że Dyrektor wnioskuje o kwotę
300 000 zł.  Dodała,  że jest umówiona na rozmowę z Dyrektorem i  zasugeruje mu, aby
spróbował  pozyskać  pieniądze  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  Radny
Radosław Kołaciński wyjaśnił, że była taka propozycja, by wpisać zakup karetki do planu
inwestycyjnego budżetu województwa Wielkopolskiego, natomiast Dyrektor zmienił zdanie
i zasugerował, aby zgłosić się do Kalisza z prośbą o sfinansowanie. Nie występował w tej
sprawie do ościennych gmin, jednak zapewne takie działanie zostaną podjęte.  Dodał,  że
około 25% pacjentów szpitala w Wolicy, to mieszkańcy Kalisza. Wyjaśnił, że gdyby Miasto
zgodziło się przeznaczyć chociaż małą kwotę, to wtedy można by się było zgłosić do innych
gmin,  aby  również  wsparły  zakup  karetki.  Na  koniec  pani  Sawicka  wspomniała,  że
w poprzednim roku Miasto przeznaczyło  220 000 zł  na  zakup sprzętu  medycznego dla
szpitala w Wolicy. Radny Mirosław Gabrysiak zaznaczył, że na Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej radni zostali wprowadzeni w błąd ponieważ otrzymali informację, że
około 80% pacjentów to kaliszanie, a tymczasem okazuje się to nieprawdą. 

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Mirosław Gabrysiak  poprosił  o  rozszerzenie  porządku  obrad  o  punkt  dotyczący
desygnowania radnego na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
Głosowanie Komisji Budżetu i Finansów nad rozszerzeniem porządku obrad: 7 osób za, 3
osoby przeciw (10 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Radny Marian Durlej zgłosił kandydaturę radnej Karoliny Sadowskiej. 
Wobec  braku  innych  kandydatur  Komisja  przeszła  do  głosowanie  nad  desygnowaniem
radnej  Karoliny  Sadowskiej  na  Wiceprzewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Finansów Rady
Miasta Kalisza. 
Głosowanie  Komisji  Budżetu  i  Finansów:  6  osób  za,  4  osoby  się  wstrzymały
(10 obecnych).  Radna Karolina Sadowska została Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miasta Kalisza. Następnie wywiązała się dyskusja na temat remontu ulicy
Kordeckiego. 

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, Sławomir Lasiecki zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za obecność i dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

  /.../
  Sławomir Lasiecki


