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KRM.0012.0053.2018 

D2018.06.00721 

 

PROTOKÓŁ nr 0012.5.57.2018 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej   

Rady Miasta Kalisza 

 

  PROTOKÓŁ nr 0012.4.60.2018 

                           Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza 

 

PROTOKÓŁ nr 0012.2.55.2018 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza 

 

ze wspólnego posiedzenia w dniu 24.05.2018 r. 

…………………………………………………………………………………………………... 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

………………………………………………………………………………………………… 
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej, pan Tomasz Grochowski witając serdecznie radnych.  

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wnioski złożone przez poszczególne komisje są sprzeczne, ze 

względu na np. różne wskazane źródła finansowania. W związku z tym należy skorygować 

powyższe wnioski, ujednolicając je.    

Radny Kołaciński zaproponował anulowanie wniosków złożonych na Komisji Budżetu 

i Finansów z dnia 18.05.2018 r. Tomasz Grochowski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów poprosił o głosowanie w sprawie anulowania następujących wniosków:  

1. Nr 0012.2.549.2018 dot. zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych w dziale 

700 rozdz. 70005 kwoty 2.000.000 zł na zadaniu „Wykupy terenów pod inwestycje, 

budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” – 7 osób 

głosowało za na 7 obecnych, 
2. Nr 0012.2.550.2018 dot. zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych na zadaniu 

„Wykonanie projektu Sali gimnastycznej oraz boiska dla SP nr 23 na os. Sulisławice” 

o kwotę 40.000 zł – 6 osób głosowało za na 6 obecnych, 

3. Nr 0012.2.552.2018 dot. wprowadzenia nowego zadania pn. „Zaprojektowanie 

i budowa nieutwardzonego odcinka ul. Głogowskiej (pomiędzy ulicą Grunwaldzką 

a Obozową)”. Kwota zadania 450.000 zł, finansowana ze zdjętych wcześniej zadań – 

5 osób głosowało za na 5 osób obecnych, 
4. Nr 0012.2.554.2018 dot. wprowadzenia nowego zadania pn. „Modernizacja ulicy 

Kazimierzowskiej” zgodnie z projektem MZDiK. Kwota zadania 990.000 zł, 

finansowana ze zdjętych wcześniej zadań – 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

Adam Koszada, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poprosił o głosowanie 

nad zmianą treści wniosku Nr 0012.4.304.2018 z dnia 17 maja 2018r. jak niżej: 

„Komisja po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej  na 2018 rok postanowiła dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych 

o kwotę 120.000 zł na modernizację poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9. Źródło 

finansowania pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych poprzez zdjęcie 

zadania pn. „Miejski Ogród – miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu” na kwotę 

150.000 zł.”- 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 
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Tomasz Grochowski, przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej poprosił o głosowanie nad zmianą treści wniosku Nr 0012.4.304.2018 z dnia 

17 maja 2018r. jak niżej: 

„Komisja po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej  na 2018 rok postanowiła dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych 

o kwotę 120.000 zł na modernizację poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9. Źródło 

finansowania pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych poprzez zdjęcie 

zadania pn. „Miejski Ogród – miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu” na kwotę 

150.000 zł.”- 8 osób głosowało za na 8 obecnych.  

 

Radny Kołaciński zaproponował anulowanie wniosków złożonych na Komisji Budżetu 

i Finansów 18.05.2018 r. Tomasz Grochowski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów poprosił o głosowanie w sprawie anulowania następujących wniosków:  

1. Nr 0012.2.551.2018 dot. zwiększenia planu wydatków majątkowych poprzez 

wprowadzenie zadania do budżetu pn. „Rewitalizacja jeziora U Grona”. Kwota 

zadania 500.000 zł – 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

2. Nr 0012.2.553.2018 dot. wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie chodników 

wzdłuż ul. Pogodnej oraz Szczypiornickiej” zgodnie z projektem wykonanym przez 

MZDiK w 2017 r. Kwota zadania, 100.000 zł, finansowana ze zdjętych wcześniej 

zadań – 6 osób głosowało za na 6 obecnych.  

Radny Kołaciński zaproponował, by wnioski podjęte przez Komisję Rozwoju, Mienia Miasta 

i Integracji Europejskiej z dnia 22.05.2018 r. zostały poddane głosowaniu przez Komisję 

Budżetu i Finansów:   

- zmniejszenie po stronie wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami o kwotę 300 000 zł – 5 osób głosowało za, 1 wstrzymała się 

na 6 obecnych, 
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60015 Drogi publiczne 

w miastach na prawach powiatu (bieżące utrzymanie jezdni i chodników) o kwotę 500 000 zł 

– 6 osób głosowało za na 6 obecnych, 

- zmniejszenie zadania pn. projekt boiska i sali gimnastycznej w Sulisławicach 

o kwotę 50 000 zł – 6 osób głosowało za na 6 obecnych, 

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80132 szkoły artystyczne 

pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego 

w Kaliszu” o kwotę 1 300 000 zł – 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

Tytułem zwiększeń: 

- wprowadzenie nowego zadania pn. zaprojektowanie i budowa ul. Głogowskiej 

(nieutwardzonego odcinka) pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Smolną – kwota 450 000 zł – 

6 osób głosowało za na 6 obecnych, 
- wprowadzenie nowego zadania pn. rewitalizacja Jeziora „U Grona” zgodnie 

z istniejącym projektem budowlanym – kwota 500 000 zł – 6 osób głosowało za na 

6 obecnych, 
- wprowadzenie nowego zadania pn. przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym 

projektem budowlanym – kwota 1 000 000 zł – 6 osób głosowało za na 6 obecnych, 

- budowa chodników na ul. Szczypiornickiej i ul. Pogodnej zgodnie z projektem budowlanym 

– kwota 100 000 zł - – 6 osób głosowało za na 6 obecnych, 

- wykonanie projektu budowlanego, rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej 

w Kaliszu przy ul. Winiarskiej – kwota 50 000 zł  – 6 osób głosowało za na 6 obecnych, 
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- wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy 

ul. Zjazd a ul. Szeroką) – kwota 50.000 zł - 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

Źródło finansowania nowych zadań pochodzi ze zdjętych wcześniej wolnych środków i emisji 

obligacji.  

 

Radny Eskan Darwich złożył wniosek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów jak niżej: 

„Komisja po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej  na 2018 rok postanowiła dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych 

o kwotę 120.000 zł na modernizację poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9. Źródło 

finansowania pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych poprzez zdjęcie 

zadania pn. „Miejski Ogród – miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu” na kwotę 

150.000 zł.” – 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

 

Radny Eskan Darwich złożył wniosek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów o zwiększenie 

planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na realizację zadania – „Budowa boiska 

szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu oraz 

społeczności miejskiej”. Źródło finansowania pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków 

majątkowych z zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta” na kwotę 550.000 zł 

– 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

Radny Eskan Darwich złożył wniosek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów o zwiększenie 

planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł na modernizację poddasza Publicznego 

Przedszkola nr 9. Źródło finansowania pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków 

majątkowych poprzez zdjęcie zadania pn. „Miejski Ogród – miejsce wypoczynku i zabaw 

w Śródmieściu” na kwotę 150.000 zł - 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

Radny Eskan Darwich złożył wniosek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów o zwiększenie 

planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na realizację zadania – „Budowa boiska 

szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu oraz 

społeczności miejskiej”. Źródło finansowania pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków 

majątkowych z zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta” na kwotę 550.000 zł 

- 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

Radny Eskan Darwich złożył wniosek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów 

o przeznaczenie kwoty 80.000 zł, pochodzącej ze zdjęcia z planu wydatków majątkowych 

dwóch zadań, na budowę placu zabaw dla Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu - 6 osób głosowało za na 6 obecnych. 

Wobec braku pytań ze strony radnych, prowadzący obrady zamknął posiedzenie dziękując 

radnym za przybycie i udział w dyskusji. 

 

      

       
Przewodniczący 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tomasz Grochowski 
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                                                                                                   Wiceprzewodniczący 

        Komisji Budżetu i Finansów 

            Rady Miasta Kalisza 

                /.../ 

 

             Tomasz Grochowski 

 
Przewodniczący  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 

Kalisza  

/.../  

Adam Koszada 

 
  
 


