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P r o t o k ó ł  Nr 3/2014

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014r.

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

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  wykazu  wydatków,  które  nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 1.
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  przewodnicząca  komisji  pani  KAMILA

MAJEWSKA witając serdecznie członków komisji oraz przybyłych gości.

Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 2014 przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta
Kalisza,  informując,  że  co  roku  pewna  kwota  przekazywana  jest  na  wydatki
niewygasające, co związane jest z zadaniami, które zapisane są  w budżecie danego
roku, a z różnych przyczyn nie mogą być w całości w nim zrealizowane, wobec czego
przechodzą  na przyszły rok.  Są  to różne zadania,  przede wszystkim są  to wydatki
majątkowe,  ale  także wydatki  bieżące,  które  związane  są  z  unijnymi  programami
i  muszą  być  realizowane z  tzw.  subkonta.  Środki  te  przekazywane są  na odrębny
rachunek i w 2015r. będą z tego rachunku realizowane. 
Ustawa  o  finansach  publicznych  dała  możliwość  przekazania  wydatków,  gdzie
podpisane są umowy czy rozpoczęte zostały działania, natomiast termin realizacji to
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30 czerwiec. Z załącznika do projektu uchwały wynika, że kwota, która przekazana
zostanie  na  wydatki  niewygasające  to  2.411.753,60  zł.  W  poprzednich  latach
przekazywane były dużo większe kwoty:

− w 2013r. - 16 mln zł,
− w 2012r. - nie było wydatków niewygasających, ponieważ do budżetu wpłynęły
środki ze sprzedaży mienia ciepłowniczego,

− w 2011r. - 20 mln zł,
− w 2010r. - 11 mln zł,
− w 2009r. - 26 mln zł. 

Z kwoty 2.411.753,60 zł – 2.192.898,60 zł ma być przekazane na wydatki majątkowe,
natomiast pozostałość na wydatki bieżące.
Jeśli chodzi o wydatki, które z różnych powodów nie będą mogły być zrealizowane do
30 czerwca 2015r., pieniądze z subkonta będą musiały powrócić do budżetu miasta.
W dalszej kolejności pani skarbnik omówiła wybrane zadania z wykazu zadań i planu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014. 

Pan  Adam  Koszada  odniósł  się  do  poz.  4  –  przebudowy  ciągu  ulic:
Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu, pytając o co chodzi
w promocji zadania?

Pani  skarbnik  przypomniała,  że  klasyfikacja  budżetowa  obejmuje  4  cyfry,
jeżeli ostatnią cyfrą jest 0 oznacza to, że są to pieniądze z budżetu miasta, natomiast
jeśli są to inne cyfry (7, 9, itd.) oznacza to, że są to środki unijne, które muszą przejść
na wydatki niewygasające.

Pan Tadeusz Skarżyński  zapytał  o zadania pod poz. 27 – regulację  cieków
Krępicy  i  Piwonki,  utworzenie  polderu  zalewowego  wraz  z  budową  kolektora
deszczowego  w  ul.  Zachodniej,  ponieważ  podczas  obrad  Komisji  Środowiska
i  Gospodarki  Komunalnej  Rady Miejskiej  Kalisza radni  pytali  o kwestie  związane
z polderem, gdzie pani  naczelnik wyjaśniła,  że nie ustalono jeszcze do końca czy
będzie to polder, stąd pytanie – czy nazwa tego zadania jest właściwa? 

Pani skarbnik wyjaśniła, że nazwa wynika z planu wydatków majątkowych,
natomiast w zakresie rzeczowym zadania ujęto aktualizację projektu regulacji cieku
Krępica,  raport  oddziaływania  na środowisko,  wykonanie  podziałów geodezyjnych
działek przeznaczonych pod regulację  cieku Piwonka – są  to elementy,  w których
podpisano  umowy  i  zadania  będą  musiały  być  realizowane  z  wydatków
niewygasających. W sumie jest to kwota 133.455 zł.

Pani Kamila Majewska zapytała o zadanie w poz. 1 – przebudowę wiaduktu
kolejowego przy ul.  Zachodniej,  ponieważ  ma wrażenie, że to zadanie kolejny raz
przechodzi  z budżetu na wydatki  niewygasające,  dlatego chciała  zapytać  na jakim
etapie jest ta inwestycja? 

Pani  skarbnik  wyjaśniła,  że kwota  254.250  zł  obejmuje  zapłatę  za  nadzór
autorski, realizację robót budowlanych obejmujących przebudowę wiaduktu. Zadanie
w większej części wykonywane jest w tym roku, umowy zostały zawarte i muszą być
zrealizowane w I półroczu.

Pan  Dariusz  Grodziński  dodał,  że  jest  to  bardzo  skomplikowane  zadanie,
ponieważ  ma  tam  miejsce  kolizja  miejskiej  drogi  publicznej  z  czynną  trakcją
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kolejową.  Jest to jednak inwestycja bardzo istotna i niezbędna, aby uruchomić  całą
strefę  gospodarczą.  Ul.  Zachodnia  i  Obozowa  to  teren,  gdzie  utworzono strefy
ekonomiczne dla inwestorów, ale aby dobrze to działało potrzebny jest przejazd dla
tirów. 

Pan  Piotr  Kościelny  wiceprezydent  Miasta  Kalisza  potwierdził  słowa
przedmówcy,  ponieważ  w  dużej  mierze  przesunięcie  było  konsekwencją  kolizji
z  torami  kolejowymi.  Jest  to  o  tyle  istotna  sprawa, że jeśli  nie  będzie  zamknięta
sprawa przebudowy wiaduktu,  nie  będą  mogły  ruszyć  pozostałe  przewidziane tam
inwestycje  od  ul.  Obozowej  poczynając,  dalej  do  uatrakcyjnienia  działek,  które
przeznaczone są pod tereny inwestycyjne. 

Pani  skarbnik  dodała,  że w budżecie  2015r.  na to  zadanie zapisano kwotę
3 mln zł. 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (14 głosów za –
14 obecnych). 

Ad. 4 i 5.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  przewodnicząca  zamknęła

posiedzenie  dziękując  radnym  oraz  zaproszonym  gościom  za  przybycie  i  udział
w dyskusji.

Protokołowała:
30.12.2014r. E. Pastuszak
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