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PROTOKÓŁ  Nr  0012.5.39.2017

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miejskiej Kalisza  

z dnia 18.04.2017r. 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego      

rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu

na dzień 31 grudnia 2016 roku.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017   

 rok.
7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  

Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
8.  Informacja Kierownika Biura Komunikacji  Społecznej  na temat  

nowego systemu komunikacji masowej.
9. Stopień realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego.
10. Korespondencja

- dwa wnioski w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji  
kasyna gry.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  pan  Tomasz  Grochowski,  Przewodniczący  Komisji,
witając radnych oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag porządek obrad został przyjęty jednomyślnie (7 osób).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  zrównoważonego  rozwoju
publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
Projekt  uchwały  przybliżył  radnym  pan  Marcin  Fingas,  Zastępca  Dyrektora
ds.  Komunikacji  w  Miejskim Zarządzie  Dróg  i  Komunikacji.  Wyjaśnił,  iż  ustawa
o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 r. nakazuje opracowanie takiego planu
oraz jego aktualizację. Ostatni plan podjęty był w 2013 roku i od tego czasu nastąpiły
istotne zmiany, które wymuszają jego uaktualnienie, po czym je wymienił.
W dyskusji nad połączeniami komunikacyjnymi linii KLA oraz kwestii udostępniania
przystanków dla prywatnych przewoźników udział wzięli radny D. Grodziński, radny
R. Kołaciński, radna M. Spychalska.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (9 osób).
Ad.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, dokonała wstępu do omawiania sprawozdania,
informując, iż jest ono podstawą do udzielenia absolutorium Prezydentowi. Następnie
przedstawiła  najważniejsze  pozycje  liczbowe  w  budżecie,  jak  plany  dochodów
i  wydatków  oraz  ich  realizacja,  zadania  inwestycyjne,  wydatki  niewygasające.
Wspomniała również o wysokości podatków, jakie obowiązują w mieście, na co radny
K. Ścisły zareagował twierdząc, że wcale nie są one takie niskie i przyrównał wartości
do obowiązujących w mieście Września,  które są niższe.  Radny Ścisły odniósł  się
również do ilości zatrudnienia w Urzędzie sugerując, iż powinno się te dane porównać
z rokiem ubiegłym, czy jeszcze poprzednim, aby mieć pełny obraz sytuacji. 
Radny R. Kołaciński dodał, że należałoby podać fluktuację pracowników, ilu odeszło,
ilu  nowych  przybyło,  jakie  nowe  zadania  przybyły  oraz  jaka  była  średnia  kwota
wynagrodzenia. 
Pani Skarbnik poinformowała, że przekaże te pytania do pana Sekretarza.
Następnie naczelnicy przeszli do omawiania budżetów swoich Wydziałów.
Jako  pierwszy  rozpoczął  pan  Michał  Pilas,  Naczelnik  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem. 
Radny  R.  Kołaciński  spytał  o  pomysły  działań  naprawczych,  które  poprawiłyby
wykonanie budżetu.
W  dalszej  kolejności  głos  zabrali:  pani  Monika  Otrębska  –  Juszczak,  Naczelnik
Wydziału  Strategii  i  Rozwoju,  pan  Sławomir  Miłek,  Naczelnik  Wydziału
Budownictwa, Urbanistyki i  Architektury, pan Błażej Wojtyła,  Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich, pani Anna Durlej, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozbudowy
Miasta i Inwestycji, pani Elżbieta Zmarzła, Kierownik Biura Komunikacji Społecznej,
pan Krzysztof Gałka p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,  pani
Marzena Wojterska, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. 
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Przy  okazji  wypowiedzi  pana  Michała  Marczaka,  Naczelnika  Wydziału  Geodezji
i  Kartografii,  radny  R.  Kołaciński  zapytał  o  podział  i  scalanie  działek  na  terenie
planowanego osiedla Huby. Uzyskał odpowiedź od pana Marczaka, że musi być wola
mieszkańców, której na razie nie ma. 
Pan  S.  Miłek,  Naczelnik  WBUiA,  dodał,  że  analizował  plan  zagospodarowania
przestrzennego terenu Huby i jego zdaniem jest w nim niepotrzebnie wpisany zapis
o scaleniu, który tylko zablokował realizację uchwały. 
Radny R. Kołaciński oznajmił, że zapis był stworzony dlatego, gdyż właściciele mają
działki  wąskie  i  długie  przez  co  byłby  problem  z  ich  sprzedażą.  Zwrócił  się
z wnioskiem, aby pan Naczelnik S. Miłek przeanalizował jeszcze raz miejscowy plan
osiedla Huby pod kątem zapisów, żeby ta część miasta zaczęła się rozwijać poprzez
umożliwienie realizacji zabudowy m.in. mieszkaniowej. 
Wszyscy radni jednomyślnie przyjęli wniosek (8 osób).
Radny R. Kołaciński poprosił,  aby pan Naczelnik S. Miłek na jednym z posiedzeń
Komisji  przedstawił  wszystkie  plany  miejscowe,  które  mają  nieaktualne,  bądź
blokujące zapisy.
Następnie  budżet  podległej  jednostki  przedstawił  pan  Radosław  Janczak,  Prezes
Spółki  Aquapark,  informując  radnych  o  wyniku  finansowym,  kosztach,  a  także
o  planowanych przychodach w kontekście powstania basenu Delfin.
Na  koniec  wypowiedziała  się  pani  Agnieszka  Tomaszewska  na  temat  współpracy
międzynarodowej z miastami partnerskimi.
Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  poprosił  o  głosowanie:  4  osoby  za,  4  osoby
wstrzymały się od głosu. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2016 roku.
Pan Michał Pilas, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem, przedstawił majątek
miasta  w  ujęciu  przedmiotowym  i  podmiotowym  w  rozbiciu  na  poszczególne
kwalifikacje. Podział majątku: 75% to rzeczowy majątek trwały, 19% to finansowy
majątek trwały i 6% majątek obrotowy.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 1 osoba wstrzymała się
od głosu. Informacja została przyjęta. 
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017  rok.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  pokrótce  omówiła  wnioski  merytorycznie
wynikające z działalności Komisji.
Radny  E.  Darwich  spytał  o  realizację  wniosku  zgłoszonego  na  poprzednim
posiedzeniu  Komisji  dotyczącego wykonania  z  wolnych środków nawierzchni  ulic
Sarniej, Lisiej i Zajęczej, gdyż nie znalazł go w przedmiotowej uchwale.
Przewodniczący  Komisji  odpowiedział,  że  nie  ma  jeszcze  odpowiedzi  od  pana
Prezydenta w tej sprawie. 
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  jest  40  mln  zł  wolnych  środków.  Na  ten  moment
rozdzielone  jest  18  mln  852  tys.  zł.  Pewne  rzeczy  zostaną  uwzględnione  na  sesji
majowej, drogi osiedlowe również i być może w tym te 3 wskazane ulice. Wpływają
bowiem  kolejne  wnioski  na  wykorzystanie  tych  wolnych  środków.  Wspomniała
o  zamyśle,  aby  z  wolnych  środków  pewną  pulę  pieniędzy  przeznaczyć
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na budownictwo, a mianowicie zakup mieszkań. Chodzi o zakup mieszkań z wolnego
rynku, które byłyby na etapie budowy wyspecyfikowane pod Miasto, aby cena była
niższa. Jest to natomiast dopiero w trakcie ustaleń. Powtórzyła, że na sesji majowej
będą jeszcze pewne rzeczy dokładane. 
Radny Grodziński,  radny Kołaciński oraz radna Spychalska odnieśli  się  do zakupu
mieszkań, na co pani Skarbnik oświadczyła, że Miasto w przeszłości kupowało już
mieszkania jak np. na Korczaku.
Radny  Kołaciński  dopytywał,  jaką  sumę  planuje  się  przeznaczyć  z  pozostałych
wolnych  środków  na  remont  dróg  osiedlowych,  w  tym  trzech  wymienionych
we wniosku Komisji.
Pani I. Sawicka nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż Dyrektor K. Gałka
musiałby się wypowiedzieć co do kwot potrzebnych na te remonty. Dodała, że z puli
18 mln zł na drogi osiedlowe zapisane jest 1.400.000 zł.
Radny  D.  Grodziński  zwrócił  uwagę,  że  kwota  1.400.000  zł  zapisana  jest
na wykonanie ulicy Widok. 
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  ta  kwota  zależna jest  od  wyniku przetargu.  Może  się
okazać,  że  na  tym  zadaniu  zostaną  pieniądze  i  wówczas  będzie  można  wykonać
jeszcze inne ulice. 
Radny R. Kołaciński oznajmił, że Komisja podjęła wniosek formalny, aby z wolnych
środków  w  pierwszej  kolejności  wykonać  nawierzchnię  wskazanych  trzech  ulic
i  niestety,  pomimo  pozytywnej  opinii  Komisji,  nie  zostało  to  ujęte  w  budżecie.
Komisja,  która  głosowała  jednogłośnie  za  tym  wnioskiem  została  potraktowana
niepoważnie. 
Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  nie  było  realne,  aby  ten  wniosek  znalazł  się
teraz w uchwale, gdyż nie są wyliczone koszty wykonania wskazanych ulic.
Radny E. Darwich stwierdził, że chodzi o budowę dróg na starym osiedlu Winiary,
gdzie temat ciągnie się już kilka lat w związku z czym pan Dyrektor K. Gałka zna
koszty, gdyż były one już kiedyś wyliczone. Zgłosił wniosek formalny, aby zmienić
przeznaczenie  kwoty  340.000  zł  zapisanych  w  budżecie  na  promocję  miasta
wynikającej ze strategii komunikacji marki miasta i przekazać je na drogi osiedlowe,
w tym m.in. na wspomniane 3 ulice: Lisią, Zajęczą i Sarnią.
Przewodniczący  poddał  wniosek  pod  głosowanie:  4  osoby  za,  4  osoby  przeciw.
Wniosek nie zyskał większości, przez co nie został przyjęty.
Radny  D.  Grodziński  spytał,  jakie  działania  zawierają  się  w  zapisanej  promocji
komunikacji marki miasta.
Szczegóły  promocji  marki  miasta  przedłożyła  pani  Monika  Otrębska  –  Juszczak,
Naczelnik Wydziału Strategii Miasta i Rozwoju.
W  dyskusji  nad  strategią  promocji  udział  wzięli  radny  E.  Darwich,  radny  D.
Grodziński, radny R. Kołaciński oraz radna M. Spychalska.
Wobec  braku dalszych pytań  przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały:
4 osoby za, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie w działach i rozdziałach merytorycznie podległych działalności Komisji.
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Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła dwa wnioski, które merytorycznie
wynikają z działalności Komisji.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 4 osoby za, 3 osoby wstrzymały się
od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad.8. Informacja Kierownika Biura Komunikacji  Społecznej na temat nowego
systemu komunikacji masowej.
Pani Elżbieta Zmarzła, Rzecznik Prasowy i Kierownik Biura Komunikacji Społecznej,
przedstawiła radnym zalety i możliwości nowego systemu oraz porównała koszty jego
funkcjonowania do obecnie używanego systemu Alertownik. 
Radny D. Grodziński spytał, w jaki sposób mieszkańcy mogą się zapisywać, aby móc
korzystać z systemu oraz kto jest administratorem danych osobowych.
Radny  R.  Kołaciński  z  kolei  zwrócił  uwagę,  aby  sprawdzić,  czy  podana  cena
korzystania  z  systemu jest  taka  sama bez względu na ilość  użytkowników.  Spytał
również,  czy  poprzednia  firma  obsługująca  Alertownik  miała  w  umowie  zapisane
prowadzenie statystyk.
Pani E. Zmarzła obiecała sprawdzić i odpowiedzieć radnemu Kołacińskiemu.
Ad.9. Stopień realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego.
Pan Piotr Cieślak, Kierownik Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej,
przedstawił  ilość  zadań  zrealizowanych  i  w  trakcie  realizacji  z  Funduszu
Obywatelskiego 2015 roku oraz FO 2016 oraz obecnej edycji.
Radny D. Grodziński zwrócił uwagę na pojawiające się informacje, że kilka zadań
wyłączonych jest całkowicie z realizacji. 
Pan  P.  Cieślak  przedstawił  zadania,  które  nie  mogą  być  zrealizowane  i  podał
przyczyny. 
Radny  E.  Prus  odniósł  się  do  zadania  w  sprawie  stawu  „Moczydła”  twierdząc,
że powinno się uporządkować ten teren, gdyż powoli staje się on wysypiskiem śmieci. 
Radny E. Darwich spytał o zadanie, które wygrało w 2015 roku, a dotyczyło budowy
placu zabaw w rejonie ul. Granicznej oraz dopytał na jakim etapie jest realizacja stawu
„u Grona”.
Pani  Anna  Durlej,  Z-ca  Naczelnika  Wydziału  Rozbudowy  Miasta,  wyjaśniła,
że  zadanie  dotyczące  placu  zabaw  jest   na  etapie  postępowania  przetargowego
i  otwarto  oferty.  W  przypadku  stawu  „u  Grona”  wyłoniony  został  projektant,
a niedługo odbędzie się jeszcze spotkanie z wnioskodawcami.
Ad.10. Korespondencja
-  dwa wnioski w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry
Przewodniczący poinformował, iż ze względu na otrzymanie materiałów zbyt późno
zostaną one dokładnie omówione i  zaopiniowane na następnym posiedzeniu Komisji.
Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 
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Przewodniczący 
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miejskiej Kalisza 
/.../

Tomasz Grochowski
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