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Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.6.4.2018

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miasta Kalisza
ze wspólnego posiedzenia
które odbyło się dnia 27 grudnia 2018 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018 wraz z autopoprawką.

4. Projekt

uchwały

w

sprawie

powierzenia

reprezentowania

Miasta

Kalisza

w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na latach
2017 – 2019”.

6. Korespondencja.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzył Sławomir Lasiecki, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miasta Kalisza, który przywitał wszystkich zebranych.
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku obrad.
Radni zatwierdzili porządek obrad w głosowaniu:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 9 osób za (9 obecnych).
Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018 wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały oraz autopoprawkę omówiła pani Skarbnik, Irena Sawicka wymieniając
poszczególne zmiany. Następnie radni przeszli do zadawania pytań, jako pierwszy głos zabrał
radny Sławomir Chrzanowski prosząc o wyjaśnienie, co oznacza w przypadku zadania
dotyczącego ulicy Łowickiej, że faktura będzie realizowana w tym roku. Pan Tomasz
Ludwiczak z MZDiK wyjaśnił, że dostarczony projekt został sprawdzony i przyjęty
w związku, z czym projektant dostarczy fakturę, która zostanie opłacona jeszcze w tym roku.
Radny Radosław Kołaciński zapytał ile w sumie pozycji znajduje się w wydatkach
niewygasających i czy znana jest ilość pozycji, które zasilą wolne środki w przyszłym roku
oraz kwotę. Pani Skarbnik wskazała, że w sumie 86 pozycji i nie jest jeszcze znana ilość
zadań, których środki przejdą do wolnych środków na przyszły rok. Radna Karolina
Pawliczak zapytała ile będzie autopoprawek do budżetu na przyszły rok. Pani Skarbnik
wskazała, że radni otrzymali do tej pory dwie autopoprawki natomiast trzecia jest w trakcie
przygotowywania. Wobec braku dalszych pytań radni przeszli do głosowania nad
autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 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 nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały
się (9 obecnych).
Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza
w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza.
Radny Radosław Kołaciński zapytał czy zgodnie z ustaleniami poczynionymi na komisji
Środowiska będzie możliwa w późniejszym czasie zmiana w składzie podstawowym
a mianowicie, aby jedna z osób wyznaczona na zastępstwo, czyli Barbara Oliwiecka lub
Piotr Mroziński znaleźli się w nim. Pani Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady
Miasta potwierdziła, że w każdym momencie można zawnioskować o wprowadzenie zmiany
w uchwale. Radny Kołaciński zapytał czy jest w takim razie jest taka wola. Przewodniczący
komisji Budżetu i Finansów Sławomir Lasiecki wskazał, że właściwa do podejmowania
takich działań jest komisja Środowiska, z czym zgodził się również przewodniczący komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Artur Kijewski dodając, że ostateczna
decyzja należy do Prezydenta. Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem
uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się (9 obecnych).

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 5 osób za, 4 osoby wstrzymały
się (9 obecnych).
Ad. 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
latach 2017 – 2019”.
Projekt uchwały omówił przedstawiciel PWiK pan Artur Mielczarek. Radny Radosław
Kołaciński zapytał czy z oszczędności powstałych w wyniku poczynionych inwestycji spółka
będzie mogła realizować kolejne inwestycje. Pan Mielczarek poinformował, że budowa
zbiorników akurat nie wpłynie na oszczędności, ponieważ jest to inwestycja remontowa,
natomiast fotowoltaika jak najbardziej pozwoli zaoszczędzić w granicach 10 % na kosztach
energetycznych. Radny Kołaciński zapytał, jaka to będzie kwota 10% oszczędności. Pan
Mielczarek poinformował, że będzie to kwota około 300 000 zł. Następne pytanie radnego
Kołacińskiego dotyczyło stopy zwrotu. Pan Mielczarek odpowiedział, że przy tego rodzaju
inwestycjach stopa zwrotu wynosi około 10 lat. Radny Sławomir Chrzanowski zapytał z kolei
o zadnie dotyczące ulicy Kordeckiego. Przedstawicielka PWiK wyjaśniła, że na ten rok
zaplanowana została wymiana sieci wodociągowej na ulicy Kordeckiego a nie kanalizacji
deszczowej, ponieważ kanalizacją deszczową zajmuje się MZDiK. Wodociągi przed
remontem drogi wykonały modernizacje sieci wodociągowej, która była niesprawna, aby
zapewnić bezpieczeństwo w dostawie wody wszelkim odbiorcą zwłaszcza podmiotą
użyteczności publicznej takim jak szkoły czy przedszkola. Radny Radosław Kołaciński
zapytał o to jak wygląda współpraca PWiK z MZDiK w zakresie uzgodnień, co do
harmonogramu prac drogowych. Pan Artur Mielczarek wyjaśnił, że co roku około miesiąca
lutego odbywają się spotkania z MZDiK, na których przedstawiany jest harmonogram prac
drogowych na dany rok i te inwestycje są korelowane z inwestycjami PWiK. Radna Karolina
Pawliczak zapytał czy została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Św.
Michała. Pan Mielczarek potwierdził fakt zakończenia tej budowy. Następnie radni przeszli
do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się (9 obecnych).
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 5 osób za, 4 osoby wstrzymały
się (9 obecnych).
Ad. 6 Korespondencja.
Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z treścią:
- pisma mieszkańca w sprawie budowy mostu łączącego ulicę Ciesielską z ulicą Pontonową;
- pisma mieszkańców w sprawie budowy mostu łączącego ulicę Ciesielską z ulicą
Pontonową;
- uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
14-12-2018r.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej zapoznała się z treścią:
- korespondencji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczącą drogi wojewódzkiej nr
450;
- uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
14-12-2018r.
Radny Eskan Darwich zadał pytanie dotyczące budowy mostu łączącego ulicę Ciesielską
z ulicą Pontonową a mianowicie, jakie jest stanowisko w tej kwestii Prezydenta i czy został
już wykonany projekt na budowę tego mostu i jeżeli tak to, jaki to był koszt. Pan Ludwiczak
odpowiedział, że w dniu dzisiejszym odbędzie się rozmowa z Prezydentem na temat budowy
tego mostu, projekt jest już wykonany jego koszt wyniósł 50 000zł. Radny Darwich zapytał
czy jest, zatem możliwość opracowania innej koncepcji. Pan Ludwiczak wyjaśnił, że nie ma
innej możliwości, ponieważ w trakcie opracowywania były brane pod uwagę różne warianty.

Ad. 7 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie zamknął Sławomir Lasiecki, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miasta Kalisza, dziękując wszystkim zebranym za udział oraz dyskusję.
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