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P r o t o k ó ł  Nr 0012.5.7.2015

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 26 maja 2015r.
(wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów)

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

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Stopień  zaawansowania  prac  Zespołu  Komisji  Rozwoju,  Mienia

Miasta i  Integracji Europejskiej ds.  zbadania skargi na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza. (R)

4. Sprawozdanie  z  realizacji  w  2014  roku  „Wieloletniego  programu
współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na  lata  2013-2026”  oraz  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. (R+B)

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029. (R+B)
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań i  wysokości  środków

przeznaczonych na te zadnia w 2015 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (B)

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej  Województwu  Wielkopolskiemu  na  zadania  z  zakresu
kultury. (B)

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza z realizacji za okres 2013-
2014 Programu Opieki  nad Zabytkami dla Miasta Kalisza  na lata
2013-2016. (B)

10.Korespondencja.
11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący  Tomasz  Grochowski  otworzył  wspólne  posiedzenie  Komisji
Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  Rady  Miejskiej  Kalisza  oraz
Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Miejskiej  Kalisza  witając  wszystkich
zaproszonych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
W porządku obrad nastąpiły następujące zmiany: punkt 5 stał się punktem 3, a punkt 6
punktem 4, punkt 7 przesunięto jako punkt 5. Następnie wszystkie pozostałe punkty
według kolejności. 
W głosowaniu przyjęto nowy porządek obrad. 
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Skarbnik  Irena  Sawicka  przedstawiła  proponowane  zmiany  w  budżecie.  Podała
kwoty, które zostaną przekazane ochotniczej straży pożarnej w ramach ekwiwalentu
za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w ćwiczeniach. Ponadto, omówiono
wniosek  MOPS  –  zwracane  nadpłacone  lub  nienależnie  przyznane  świadczenia
wpływają jako dochody budżetu Miasta a odzyskaną w ten sposób kwotę proponuje
się przeznaczyć na zakup wyposażenia i zakupy inwestycyjne. Naczelnik Wydziału
Edukacji proponuje natomiast, aby w wydatkach dotyczących projektu „bezpośrednie
wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli w powiecie grodzkim miasta Kalisza” , dokonać zmniejszenia wydatków,
które są z udziałem środków unijnych z wynagrodzeń rocznych, tzw. trzynastki oraz
zakupu  usług  pozostałych  i  przeznaczyć  je  na  zakup  materiałów  dydaktycznych
i książek dla placówek oświatowych. Zmiana została zaakceptowana przez Ośrodek
Rozwoju  Edukacji  w  Warszawie,  skąd  otrzymujemy  pieniądze.  Kolejne  wnioski
pochodzą również z Wydziału Edukacji. Naczelnik Wydziału Spraw obywatelskich
prosi o zwiększenie budżetu w ramach wydatków majątkowych z wolnych środków
i przeznaczyć te pieniądze na modernizację infrastruktury przystankowej. Kierownik
Biura  Cmentarza  Komunalnego  w  ramach  swojego  budżetu  zmniejsza  wydatki
bieżące a przeznacza na zadanie majątkowe.  W ramach zadania zostanie opracowany
projekt  sieci  oświetleniowej  na  cmentarzu  i  montaż  pierwszych  trzech  lamp.
Naczelnik  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  proponuje,  żeby  z  zadania  majątkowego
(budowa sali gimnastycznej) przekazać część pieniędzy na inne zadanie majątkowe
(modernizacja kotłowni).  Miasto otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 30
tys  zł  i  pieniądze  te  zostaną  przeznaczone  na  budowę  i  przebudowę  dróg
dojazdowych  do  gruntów  rolnych  o  szerokości  4  m  oznaczonych  w  ewidencji
gruntów  jako  obręb  Dobrzec.  Chodzi  o  ulicę  Północną.  Pieniądze  z  Urzędu
Marszałkowskiego  zostały  przekazane  w  celu  realizacji  konkretnego  zadania.
Naczelnik  Kancelarii  Rady  Miejskiej  proponuje  na  wniosek  rad  osiedli,
aby przeznaczyć pieniądze na budowę siłowni i placu zabaw. Ponadto,  kredyty, które
miasto poręczało innym jednostkom, są przez nie regularnie spłacane, co oznacza,
że odblokowana została kwota 229 tys 710 zł i zostanie przeznaczona na: umowy
zlecenia  związane  z  promocją  i  informatyzacją  miejską,  na  dotacje  Warsztatów
Terapii Zajęciowej, na organizację działań kulturalnych (kino letnie, muzyczny rynek,
juwenalia  i  koncert  plenerowy).  Ostatni  wniosek dotyczy żłobków.  Zmniejsza  się
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plan  wydatków  bieżących  oraz  wydatki  z  usług  remontowych,  a  kwotę
tę przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych. 
Do  uchwały  przygotowano  autopoprawkę.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła  wszystkie
wątpliwości i odpowiedziała na zapytania.
Pan  Jacek  Konopka  zainteresowany  był  m.in.  wysokością  i  ewentualnym
przeznaczeniem środków pochodzących z tytułu niewykorzystanych poręczeń.  Pani
Skarbnik  zadeklarowała,  że  szczegółową  informację  na  ten  temat  przygotuje
na  najbliższą  sesję  RM.  Radny  Radosław  Kołaciński  pytał  o  zakup  przez  Miasto
nowych  wiat przystankowych, ile ich będzie, jakiego rodzaju i jak wyglądał będzie
harmonogram  ich  instalowania  w  poszczególnych  punktach  miasta.  Na  pytania
odpowiedzi  udzielił  wiceprezydent  miasta  Piotr  Kościelny.  Radny  Radosław
Kołaciński zwrócił też uwagę na fakt, że na wielu kaliskich osiedlach znaleźć można
tzw. słupki, czyli przystanki bez zadaszenia. Mieszkańcy zwracają się więc, zarówno
poprzez rady osiedli, ale też telefonicznie z prośbą o jakiekolwiek zadaszenie w tych
miejscach.  Taki  wniosek  wpłynął  do  wiceprezydenta  Artura  Kijewskiego  między
innymi z osiedla Zagorzynek. Radny zasugerował zatem, by w ramach planowanego
procesu instalacji  w mieście nowych wiat  rozważyć możliwość rozszerzenia oferty
o  dodatkowe  mniejsze,  np.  dwustanowiskowe,  ale  także  zadaszone  przystanki,
na  których brak  narzekają  mieszkańcy niektórych rejonów Kalisza.  Ponadto  radny
zapytał o kwotę 80 tys. zł., która zgodnie  z proponowanymi zmianami w budżecie
ma być przeznaczona na umowy zlecenia związane z promocją i informacją miejską.
Zasugerował,  że  dobrze  byłoby,  gdyby  członkowie,  przynajmniej  komisji  rozwoju
zapoznali się z tym, w jaki sposób miasto będzie promowane. Dobrym rozwiązaniem
byłoby np. przygotowanie przez osobę odpowiedzialną za te kwestie prezentacji, która
pokazałaby jakie kierunki związane z promocją obrało Miasto, jak wyglądał będzie
harmonogram wdrażania poszczególnych działań i przede wszystkim jaki cel chcemy
osiągnąć,   po to by mieć pełen obraz tego za co przyjdzie nam płacić. 
Wiceprezydent  Piotr  Kościelny  potwierdził  słuszność  wypowiedzi  radnego
Kołacińskiego, że warto zaprezentować program działań Biura Promocji i Informacji
Miejskiej. Uzupełnił też, że głównym zleceniobiorcą jest pan Marcin Andrzejewski,
który  pełni  funkcję  koordynatora  Biura.  Z  tego  tytułu  nie  otrzymuje  on  stałego
wynagrodzenia, kwoty wypłat zależą od zadania, które otrzymuje. Jedne z ostatnich
opiewały na 7000 zł i 2700 zł. Z wykonania umów pan Andrzejewski zobowiązany
jest do napisania sprawozdania i dopiero po jego zatwierdzeniu zostaje zaakceptowany
rachunek. Wiceprezydent Piotr Kościelny dodał, że szczegóły na ten temat zapewne
przekaże  sam  zainteresowany  podczas  kolejnego  posiedzenia  komisji  rozwoju,
na którym zgodnie z sugestią radnych przedstawi plan działań zarówno swoich jak
i Biura Promocji.         
Na prośbę radnego Jacka Konopki wiceprezydent Kościelny przekazał też informację
dotyczącą  zaawansowania  prac  związanych  z  budową  nowego  bloku  Kaliskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zapewniając że deklarowany przez Miasto
na koniec września tego roku termin zakończenia tego zadania zostanie dotrzymany.  
Radny Kołaciński  pytał  też m.in.  o kwestię budowy windy dla  niepełnosprawnych
w Zespole Szkół nr 11. Jak zapewnił wiceprezydent Kościelny zarówno ta inwestycja,
jak i zaplanowana budowa windy w kaliskim ratuszu zostaną zrealizowane, o terminie
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zdecyduje  jednak  dofinansowanie  z  PFRON-u,  którego  przekazanie  opóźnia  się.
Z informacji jaką otrzymało Miasto środki mają być uwolnione w połowie roku i jak
tylko wpłyną można będzie przystąpić do wykonania tych zadań.       
Po  zakończeniu  dyskusji  radni  przeszli  do  głosowania  nad  projektem  uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z autopoprawką: 10 osób
za (10 obecnych). 
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Pani Skarbnik Irena Sawicka omówiła proponowane zmiany w uchwale dotyczącej
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
W głosowaniu jednomyślnie przyjęto projekt uchwały (10 osób).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych na te zadnia w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Pani  Eugenia  Jahura  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  wyjaśniła,
że  kwestia  dotyczy  dofinansowania  funduszy  na  turnusy  rehabilitacyjne  dla  dzieci
niepełnosprawnych w wysokości 40.000 zł. 
Wobec  braku  pytań  w  głosowaniu  jednogłośnie  przyjęto  projekt  uchwały
(głosowała Komisja Budżetu i Finansów). 
Ad.6.Sprawozdanie  z  realizacji  w  2014  roku  „Wieloletniego  programu
współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2026”
oraz  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014
rok”.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Jednomyślnie przyjęto Sprawozdanie
z  realizacji  w  2014  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta  Kalisza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2013-2026” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2014 rok” (10 osób).
Ad.7.  Stopień  zaawansowania  prac  Zespołu  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta
i Integracji Europejskiej ds. zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta
Kalisza.
Radny Adam Koszada odczytał protokół Zespołu Komisji Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej ds. zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza
złożonej przez pana Krzysztofa Pietrzaka.
Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowali  przedstawiony  protokół  (10
osób).
Następnie pan Koszada odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały
(10 osób).
Ad.8.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury
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Prowadzenie  posiedzenia  przejęła  przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  -
Kamila Majewska. 
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania  w  którym  jednogłośnie  przyjęto
projekt uchwały (głosowała Komisja Budżetu i Finansów). 
Ad.9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza z realizacji za okres 2013 - 2014
Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013 – 2016.
Sprawozdanie zaprezentowała pani Anna Woźniak z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki.
W głosowaniu przyjęto jednogłośnie sprawozdanie. 
Ad.10. Korespondencja.
Pokrótce  omówiono  korespondencję,  która  wpłynęła  do  Kancelarii  Rady  Miejskiej
Kalisza.
Radni zapoznali się z odpowiedzią pana prezydenta na wniosek dotyczący rozważenia
możliwości uwzględnienia w akcji dofinansowania zmiany ogrzewania z węglowego
na  ekologiczne  w  mieszkaniach  prywatnych,  poza  elektrycznym,  gazowym
i  olejowym,  również  kolektorów słonecznych.  Po  analizie  pisma  radny  Radosław
Kołaciński  zaproponował,  by  mimo  wszystko  wystąpić  do  pana  prezydenta
z  wnioskiem  o  uwzględnienie  w  przyszłorocznym  budżecie  środków  na  zmianę
systemu  ogrzewania  z  węglowego  na  ekologiczne  rozszerzając  katalog  urządzeń
o kolektory słoneczne, a zarazem zmianę obowiązującej w tej sprawie uchwały. 
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła wniosek.
Następnie omówiono sytuację i losy budynku kaliskiego Zakładu Karnego. 
Radny Krzysztof Ścisły powiedział, że nie wierzy w możliwość uratowania Zakładu
Karnego, dlatego uważa, że należy zastanowić się nad tym, co zrobić z budynkiem ZK,
jeśli samorząd otrzyma budynek.
Przewodnicząca  Kamila  Majewska  zauważyła,  że  Miasta  nie  stać  na  renowację
budynku Zakładu Karnego. 
Radna  Magdalena  Spychalska  zwróciła  uwagę,  że  radni  muszą  zadziałać  wspólnie
jednym głosem w tym temacie i uratować ten budynek. 
Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Edward  Prus  zasygnalizował  potrzebę  zamontowania  windy  dla  dzieci
niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Szczypiornie. Zadeklarował, że połowę
kwoty,  która  będzie  wymagana  do  realizacji  tego  przedsięwzięcia,  zbierze
we własnym zakresie. 
Radny  Radosław Kołaciński  zapewnił,  że  jeśli  radny  Edward  Prus  zgłosi  wniosek
o zamontowanie windy w szkole w Szczypiornie, to wniosek zostanie poparty przez
radnego Radosława Kołacińskiego.
Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Przewodniczący 
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miejskiej Kalisza 
/.../

Tomasz Grochowski
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