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Protokół Nr 0012.3.8.2019
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.6.9.2019
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. (B+R)
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
2018 rok. (B)

5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2018 roku. (B+R)

6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. (B)
7. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019 rok. (B)

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza. (B+R)

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018. (B)
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (B+R)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038. (B+R)

12.Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. (B+R)

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Kalisza. (B+R)

14.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(B+R)

15.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności. (B+R)

16.Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz
wysokości cen za te usługi. (B+R)

17.Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Kalisza na sektory. (B+R)
18. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. (B)
19.Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji. (B+R)

20.Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali
użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. (B+R)

21.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta
Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.
(B)

22.Korespondencja:
a) Pismo Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu w sprawie
dofinansowania zakupu ambulansu oraz aparatów do hemodializy,(B)

b) Pismo Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy MOPS
w Kaliszu w sprawie podwyżek dla pracowników,(B)
c) Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu w sprawie dofinansowania na zakup
radiowozów,(B)
d) Pismo Rady Rodziców przy SP Nr 6 w sprawie przekazania środków na rozbudowę
szkoły,(B+R)
e) Wniosek Mieszkańca w sprawie zmiany kryteriów dotyczących udzielania dotacji dla
właścicieli

nieruchomości

położonych

na

obszarze

Specjalnej

Strefy

Rewitalizacji,(B+R)
f) Pismo mieszkańców i właścicieli nieruchomości przy ulicy Owsianej. (R)
g) Pismo Rady Osiedla Rajsków w sprawie budowy mostu łączącego ulicę Ciesielską
z Pontonową. (R)

23.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
24.Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenie dokonał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Sławomir
Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za (8 obecnych).

Ad. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. (B+R)
Sprawozdania przedstawiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. Następnie
naczelnicy i kierownicy poszczególnych wydziałów i jednostek omówili sprawozdanie
w częściach dotyczących merytorycznie komisji. Pierwszy omówienia dokonał p. Janusz
Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Następnie
głos zabrała p. Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.
Rany Dariusz Grodziński zapytał o zaległości w opłatach mieszkańców. Pani Wojterska
wskazała, że rok 2018 był to pierwszy rok, kiedy to Miejskiemu Zarządowi Budynków
Mieszkalnych udało zmniejszyć się wzrost zadłużenia o kwotę 80 000 zł. Kolejnie omówienia
wykonania budżetu dokonał p. Tomasz Ludwiczak, naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich. Następnie p. Michał Pilas, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarowania
Mieniem omówił wykonanie budżetu za 2018 rok. Kolejnie głos zabrała p. Katarzyna Pełka,

zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii. W następnej kolejności omówienia
dokonał p. Mirosław Przybyła, dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Kolejnie
p. Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
Następnie omówienia dokonał p. Marcin Cieloszyk, naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta.
Pani Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury omówiła wykonanie budżetu za 2018 rok. Kolejnie głos zabrała p. Izabela
Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji. W następnej kolejności omówienia wykonania
budżetu dokonała p. Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta.
Radny Dariusz Grodziński zapytał, których inwestycji nie udało się zrealizować
w poprzednim roku. Pani Pokorska wskazała, że do takich inwestycji należą: płyta Rynku
Głównego, boisko przy szkole przy ulicy Św. Michała, wejście do Szkoły Podstawowej
nr 14.Nastepnie p. Krzysztof Gałka p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
omówił wykonanie budżetu. Kolejnie p. Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji.
Następnie p. Eugenia Jahura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W następnej
kolejności p. Andrzej Górski, prezes Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Radny Eskan Darwich zapytał, na jaki cel zostały przekazane zyski. Pan Górski wskazał, że
na utworzenie rezerwy. Kolejnie p. Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska omówił wykonanie budżetu za 2018 rok. Radny Dariusz
Grodziński zapytał czy zastosowane ulgi i niższe stawki podatkowe przyznawane przez
Prezydenta Miasta Kalisza są opiniowane przez radnych. Pani Ochocka odpowiedziała, że nie
są opiniowane a Prezydent działa na podstawie uchwały Rady Miasta Kalisza. Następnie
radny Grodziński poprosił o przygotowanie zbiorczego zestawienia zastosowania niższych
stawek i ulg podatkowych w poprzednich latach. Pani Ochocka zobowiązała się do
przekazania takiej informacji. Wobec braku dalszych pytań radni przeszli do głosowania
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok w działach i rozdziałach
merytorycznie wynikających z działalności komisji:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 5 osób za, 5 osób wstrzymało się
(10 obecnych).
Ad.4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2018 rok. (B)
Sprawozdanie omówiła p. Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki. Następnie radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych).
Ad. 5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2018 roku. (B+R)
Informację przedstawił p. Michał Pilas, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarowania
Mieniem. Następnie radni przeszli do głosowania w sprawie przyjęcia informacji o stanie
mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 6 osób za, 4 osoby wstrzymały
się (10 obecnych).

Ad. 6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 r. (B)
Raport przedstawił p. Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych.
Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019 rok.
(B)
Projekt uchwały omówił p. Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska. Następnie radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych).
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza. (B+R)
Projekt uchwały omówiła p. Anna Durlej, kierownik Biura Przygotowania Inwestycji,
Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Radny Tadeusz Skarżyński zgłosił wniosek
formalny w sprawie zmiany zapisu w paragrafie 2 ust. 1 projektu uchwały w sprawie ustalenia
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta
Kalisza polegającym na zwiększeniu środków finansowych wyodrębnionych na Budżet
Obywatelski z wysokości 0,5 % do 1% wydatków. Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 4 osoby za, 3 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymały się
(9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały
się (9 obecnych).
Następnie radni przeszli do głosowania na projektem uchwały wraz z wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 2 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymały się
(9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały
się (9 obecnych).
Ad. 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018. (B)
Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 przedstawiła p. Eugenia Jahura, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (B+R)
Projekt uchwały omówiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. Następnie
radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za (8 obecnych).

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038. (B+R)
Projekt uchwały omówiła p. Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego. Następnie
radni przeszli do głosowania:

Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
(B+R)
Projekt uchwały omówił p. Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska. Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy jest przygotowany wykaz
przedsiębiorców, którzy na terenie Miasta prowadzą działalności i w jaki sposób będzie
sprawdzane, czy przedsiębiorca wyłączony na mocy omawianego projektu uchwały ma
podpisaną umowę na odbiór odpadów. Pan Kłysz wskazał, że przedsiębiorcy będą składać
deklarację i na tej podstawie będzie uiszczać opłatę. Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska oraz Wydział Finansowy będą musiały włożyć bardzo dużo pracy
w to, aby dotrzeć do każdego przedsiębiorcy i poinformować o nowym obowiązku. Odnosząc
się do drugiej części pytania p. Kłysz wskazał, że na mocy ustawy o odpadach każdy
przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów i nic się w tej kwestii
nie zmienia. Radny Sławomir Chrzanowski stwierdził, że jasne jest to, że każdy
przedsiębiorca ma podpisaną umowę na odbiór opadów a Miasto proponuje teraz dodatkową
opłatę za odpady komunalne. Pan Naczelnik wyjaśnił, że Miasto teraz nic nie proponuje, to
ustawa o odpadach mówi o tym, że każdy wytwórca odpadów komunalnych powinien wnosić
opłatę, tylko miasto Kalisz w 2013 roku nie skorzystało z tego prawa, opierając się tylko na
mieszkańcach. Radny Chrzanowski zapytał, czy wprowadzenie tej uchwały wpłynie na kwotę
przetargu. Pan Kłysz odpowiedział, że nie będzie to miało dużego wpływu, będzie to
zwiększenie rzędu od 5% do 10%. Radny Eskan Darwich zapytał, w jaki sposób
przedsiębiorca ma oddzielić odpady komunalne od odpadów przemysłowych i co się zmieni
dla przedsiębiorcy, który na dzień dzisiejszy w ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów
posiada pojemnik o pojemności 7 m3 i płaci 500 zł. Pan Jan Adam Kłysz wskazał, że
przedsiębiorca zostanie wyposażony w dodatkowy pojemnik, jeżeli będzie tego potrzebował,
bo może również na przykładzie architekta prowadzącego swoja działalność w miejscu
zamieszkania mieć jeden pojemnik na odpady komunalne i ten przedsiębiorca będzie uiszczać
opłatę z tego tytułu. Będą wprowadzane limity dla poszczególnych rodzajów działalności
a w przypadku specyficznych działalności tj. gastronomia będą one rozstrzygane
indywidualnie. Radny Darwich poprosił naczelnika, aby odniósł się do wskazanego wcześniej
przykładu. Pan Kłysz w odpowiedzi wyjaśnił, że taki przedsiębiorca będzie musiał
zweryfikować swoja dotychczasową umowę i na przykład zmniejszyć pojemnik na odpady
przemysłowe i w ten sposób będzie płacić mniej. Radna Magdalena Walczak zapytała, co
w sytuacji budynku mieszkalnego, w którym znajdują się również lokale użytkowe
i wynajmujące osoby prowadzące działalność miały wliczona opłatę w umowę najmu. Pan
Naczelnik wyjaśnił, że po wprowadzeniu tej uchwały umowy takie będą musiały ulec
zmianie, ponieważ każdy przedsiębiorca będzie samodzielnie wnosił opłatę za odpady
komunalne. Następnie radna Magdalena Walczak zapytała, jak będzie wyglądać akcja
informacyjna. Pan Kłysz wskazał, że będzie przeprowadzona tak, jak to się robi na całym
świecie, czyli poprzez Internet lub pocztę. W związku z pojawiającymi się pytaniami
dotyczącymi kolejnych uchwał przewodniczący Sławomir Lasiecki poprosił o omówienie
całego pakietu uchwał w bieżącym punkcie posiedzenia. Pan Naczelnik wskazał, że jest nowy
obowiązek wyselekcjonowania kolejnej frakcji, którą są odpady biodegradowalne. Artur
Kijewski, przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej zapytał,
w jaki sposób będzie respektowany obowiązek segregacji odpadów biodegradowalnych
w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Pan Kłysz odpowiedział, że jak każdy nowy system

i ten będzie rodził się w bólach, ale jest to obowiązek, który Miasto musi wprowadzić. Po
podjęciu tych uchwał będzie przeprowadzona kolejna debata z udziałem prezesów spółdzielni
mieszkaniowych w celu wypracowania rozwiązania tego problemu. Następnie naczelnik
dodał, że jednym z mechanizmów, które zmuszą mieszkańców do segregacji jest
ustanowienie dużo wyższej stawki za niesegregowanie odpadów. Pan Kłysz wskazał, że
następnym nowym obowiązkiem nałożonym przez ustawę jest posiadanie stacjonarnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Kolejnie p. Kłysz dodał, że wprowadzone zostały
limity na odpady budowlane i rozbiórkowe, powyżej którego będzie pobierana opłata oraz na
odpady zielone i zużyte opony. Radna Karolina Sadowska zapytała, czy zmieniła się
częstotliwość odbioru odpadów. Pan Jan Adam Kłysz potwierdził, że zmieniły się
częstotliwości z powodu wprowadzenia nowych frakcji. Kolejnie radna Karolina Sadowska
zapytała, czy na PSZOK można wywieść nieodpłatnie odpady w dowolnej ilości z wyjątkiem
opon i odpadów budowlanych. Pan Kłysz potwierdził. Wobec braku dalszych pytań radni
przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 2 osoby wstrzymały się (7 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 2 osoby za, 4 osoby wstrzymały
się (6 obecnych).
Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Kalisza. (B+R)
W związku z omówieniem przez p. Jana Adama Kłysza, naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały w poprzednim punkcie porządku obrad
radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 2 osoby za, 4 osoby wstrzymały
się (6 obecnych).
Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. (B+R)
W związku z omówieniem przez p. Jana Adama Kłysza, naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały w dwunastym punkcie porządku obrad
radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 3 osoby za, 4 osoby wstrzymały
się (7 obecnych).
Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności. (B+R)
W związku z omówieniem przez p. Jana Adama Kłysza, naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały w dwunastym punkcie porządku obrad
radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 obecnych).

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 3 osoby za, 4 osoby wstrzymały
się (7 obecnych).
Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia
oraz wysokości cen za te usługi. (B+R)
W związku z omówieniem przez p. Jana Adama Kłysza, naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały w dwunastym punkcie porządku obrad
radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 3 osoby za, 4 osoby wstrzymały
się (7 obecnych).
Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Kalisza na sektory. (B+R)
W związku z omówieniem przez p. Jana Adama Kłysza, naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska projektu uchwały w dwunastym punkcie porządku obrad
radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 2 osoby wstrzymały się (7 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 3 osoby za, 4 osoby wstrzymały
się (7 obecnych).
Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. (B)
Projekt uchwały przedstawiła p. Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
Radni przeszli do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).
Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji. (B+R)
Projekt uchwały omówiła p. Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji. Radny
Tadeusz Skarżyński poinformował, że pozytywnie zweryfikowanych wniosków było na
kwotę 1 873 327,53 zł. W związku z tym zgłosił wniosek formalny o zwiększenie dotacji dla
właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej
Strefy Rewitalizacji do kwoty 1 873 327,53 zł. Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za (8 obecnych).
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały wraz z wnioskiem:
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za (7 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za (8 obecnych).

Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali
użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. (B+R)
Projekt uchwały omówiła p. Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych. Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za (8 obecnych).

Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta
Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. (B)
Projekt uchwały omówiła p. Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki. Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).

Ad. 22. Korespondencja:
a) Pismo Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu w sprawie
dofinansowania zakupu ambulansu oraz aparatów do hemodializy. Artur Kijewski,
przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej zapytał, ile
hemodializ jest wykonywanych dla miasta Kalisza a ile dla innych samorządów, ponieważ
jeżeli ten zakup ma służyć dla mieszkańców innych samorządów z powiatu to powinny
również partycypować w kosztach. Radna Karolina Pawliczak stwierdziła, że co roku takie
wnioski wpływają i co do zasady powinna być wyrażona zgoda na dofinansowanie. Radny
Dariusz Grodziński stwierdził, że taka praktyka była stosowana już od wielu lat, że wartość
podatku od nieruchomości wracała do szpitala w postaci wyposażenia. Pismo zostało przyjęte
do wiadomości.
b) Pismo Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy MOPS w Kaliszu
w sprawie podwyżek dla pracowników zostało przyjęte do wiadomości.
c) Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu w sprawie dofinansowania na zakup
radiowozów zostało przyjęte do wiadomości.
d) Pismo Rady Rodziców przy SP Nr 6 w sprawie przekazania środków na rozbudowę szkoły
zostało przyjęte do wiadomości.
e) Wniosek Mieszkańca w sprawie zmiany kryteriów dotyczących udzielania dotacji dla
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Pani
Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji wskazała, że jeżeli będą przyznane
dodatkowe środki na dotacje to zostanie ona przyznana.
f) Pismo mieszkańców i właścicieli nieruchomości przy ulicy Owsianej zostało przyjęte do
wiadomości.
g) Pismo Rady Osiedla Rajsków w sprawie budowy mostu łączącego ulicę Ciesielską
z Pontonową zostało przyjęte do wiadomości.

Ad. 23. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad. 24. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad pan Sławomir Lasiecki, przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.
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