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*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020-2039.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
***************************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia wspólnego posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza, pan
Mirosław Gabrysiak, który powitał wszystkich obecnych na sali i uczestniczących
w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:
Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za, 1 osoba się wstrzymała (9 obecnych). Komisja
przyjęła porządek obrad.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8 osób za, 1 osoba się wstrzymała (9 obecnych). Komisja
przyjęła porządek obrad.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 8 osób za, 1 osoba się
wstrzymała (9 obecnych). Komisja przyjęła porządek obrad.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 11 osób za (11 obecnych). Komisja przyjęła
porządek obrad.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 11 osób za, 2 osoby się
wstrzymały (13 obecnych). Komisja przyjęła porządek obrad.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za (5 obecnych). Komisja przyjęła
porządek obrad.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok wraz
z autopoprawką.
Pani Aneta Ochocka, Skarbnik Miasta omówiła krótko powyższy punkt.
Radny Dariusz Grodziński złożył wniosek formalny w sprawie wyłączenia z projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok kwoty 9,4 mln złotych
przeznaczonej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz kwoty 150 tys.
złotych przeznaczonej na zakup samochodu służbowego dla Prezydenta Miasta Kalisza.
Pani Aneta Ochocka przyznała, że zmiany w uchwale budżetowej są pilne i miasto nie może
sobie pozwolić na uchwalenie ich w późniejszym terminie. Ponadto uzasadniła, że zadania,
które radny Grodziński chce wyłączyć z uchwały są konieczne do zrealizowania.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza pan Mirosław Gabrysiak ogłosił
10 minut przerwy.
Po przerwie poddano pod głosowanie zgłoszony wcześniej wniosek radnego Dariusza
Grodzińskiego w sprawie wyłączenia z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok kwoty 9,4 mln złotych przeznaczonej na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych oraz kwoty 150 tys. złotych przeznaczonej na zakup samochodu
służbowego dla Prezydenta Miasta Kalisza. Wniosek został poddany pod głosowanie tylko
w tych komisjach, których członkiem jest radny Dariusz Grodziński.
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 5 osób za, 4 osoby przeciw (9 obecnych). Wniosek został
przyjęty.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 4 osoby za, 6 osób przeciw (10 obecnych). Wniosek
został odrzucony.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 7 osób za, 7 osób przeciw
(14 obecnych). Wniosek nie został przyjęty.
Następnie głos zabrała radna Barbara Oliwiecka i zapytała skąd wzięto kwotę 9 400 000 zł
skoro na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. opracowania metody naliczania opłaty za odpady,
który odbył się w lipcu informowano, że w systemie brakuje 7 000 000 zł. Zapytała również

jaka kwota jest obecnie potrzebna, aby pokryć bieżący rachunek za miesiąc wrzesień za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w jaki sposób miasto kontroluje
tonaż wywożonych śmieci i strukturę strumienia odpadów tzn. czy odpady z mieszkań nie
zostają mieszane z tymi z przedsiębiorstw. Pani Aneta Ochocka, Skarbnik Miasta
poinformowała, że z wydruku zestawienia wydatków według klasyfikacji budżetowej wynika,
że na dzień dzisiejszy wykonanie w dziale 900, w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami
wynosi 22 905 55,50 zł. Środki w planie wydatków są wyczerpane, umowy są zawarte,
a zaangażowanie wynosi tam 99,46%. W związku z tym istnieje potrzeba zabezpieczenia
środków na realizację zobowiązań na kwotę 9 400 000 zł. W tej sumie zawierają się cztery
umowy z Orlim Stawem na kwotę 3 400 000 zł, umowa z firmą PUK i EKO – konsorcjum na
kwotę 4 751 207,23 zł, funkcjonowanie PSZOK-u przy Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych za 446 292,52 zł, umowa z firmą ATF - 803 273,36 zł. Pani Ochocka
zapewniła, że pracownicy urzędu przeanalizowali umowy oraz faktury, które znajdują się
w ewidencji księgowej, w deklaracji składanej do Urzędu Skarbowego oraz sprawozdaniach
budżetowych. Pan Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska wyjaśnił, że co do kwoty za miesiąc wrzesień prawie 2 000 000 zł będą potrzebne
na odbiór i transport odpadów, 1 200 000 zł dla Orlego Stawu i 2 500 000 zł dla firmy ATF za
usługę w miesiącu lipcu i sierpniu oraz 250 000 zł za funkcjonowanie PSZOK-u. Oczywiście
są to na razie tylko szacunki, ale tyle mniej więcej miasto Kalisz miesięcznie wydaje na
gospodarke odpadami. Jeśli chodzi o różnicę, o którą dopytuje radna Oliwiecka naczelnik
poinformował, że należy zwrócić uwagę, że w kwocie 34 500 000 zł przeznaczonej na odbiór
i zagospodarowanie odpadów zawiera się również 1 600 000 zł za odbiór i gospodarowanie
odpadami w miesiącu grudniu. Pomniejszając 9 400 000 zł o 1 600 000 zł wychodzi kwota
7 800 000 zł. Jeżeli popatrzymy na cały rok i spojrzymy na księgi rachunkowe to faktycznie
jest to kwota 9 400 000 zł, ale jeżeli chcemy rozliczyć całkowite koszty za odpady od stycznia
do listopada, za które będzie pobierana opłata w 2020 r. wtedy ta kwota będzie mniejsza. Co
do kontroli strumienia odpadów zgodnie z postępowaniem przetargowym umowy zawarte
z odbiorcami jak również umowa zawarta z Orlim Stawem gwarantuje Miastu
przygotowywanie przez jednostki odbierające śmieci szczegółowych raportów miesięcznych
dołączanych do faktur na podstawie której rozliczane są odpady. Oprócz tych raportów urząd
otrzymuje również karty przekazania odpadów komunalnych, czyli karty, które są
przygotowywane z jednej strony przez odbierającego odpady, jak również zatwierdzane przez
Związek Komunalny Czyste Miasto, Czysta Gmina jako gospodarujący odpadami. Więc
kontrola ta jest bardzo szczegółowa. Po uzyskaniu takich danych z kart i raportów pracownicy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska weryfikują pozyskane informacje
i dopiero wtedy faktura jest przekazywana do zapłaty.
Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński zapytał, czy rada ma prawną
możliwość kreowania budżetu na poziomie komisji lub sesji. Poprosił, aby do tego
zagadnienia odniosła się pani mecenas, aby nie popełnić błędów prawnych podczas
uchwalania uchwał.
Wobec braku dalszych pytał Przewodniczący poprosił o przystąpienie do głosowania:
Głosowanie nad autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała
autopoprawkę.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 10 osób za (10 obecnych). Komisja pozytywnie
zaopiniowała autopoprawkę.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 9 osób za
(9 obecnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). Komisja
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych).
Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych). Komisja pozytywnie
zaopiniowała autopoprawkę.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką, a Komisja Budżetu i Finansów –
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką oraz wnioskiem radnego Dariusza
Grodzińskiego.
Komisja Budżetu i Finansów: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką oraz wnioskiem.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 4 osoby za, 5 osób
przeciw (9 obecnych). Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 7 osób za, 6 osób przeciw (13 obecnych).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za, 6 osób przeciw
(14 obecnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 2 osoby przeciw (6 obecnych).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Mirosław Gabrysiak poinformował, że
w czasie trwania obrad do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Kalisza
z prośbą o rozszerzenie porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. W związku z powyższym pan
Gabrysiak zaproponował poddanie pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez dodanie
ww. projektu uchwały.
Głosowanie:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 3 osoby się wstrzymały, 1 osoba przeciw
(10 obecnych). Porządek obrad komisji został rozszerzony.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za, 5 osób przeciw,
1 osoba się wstrzymała (14 obecnych). Porządek obrad komisji został rozszerzony.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 2 osoby się wstrzymały
(6 obecnych). Porządek obrad komisji został rozszerzony.
Kolejno zagłosowano nad zatwierdzeniem porządku obrad wraz ze zmianą:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 4 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Porządek
obrad wraz ze zmianą został zatwierdzony.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za, 6 osób się wstrzymało
(14 obecnych). Porządek obrad wraz ze zmianą został zatwierdzony.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 2 osoby się wstrzymały
(6 obecnych). Porządek obrad wraz ze zmianą został zatwierdzony.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020-2039 wraz z autopoprawką.
Pani Aneta Ochocka, Skarbnik Miasta w pierwszej kolejności omówiła autopoprawkę do
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na
lata 2020-2039.

Radny Dariusz Grodziński powiedział, że w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej oprócz zapisanej kwoty 35 000 000 zł w tym roku na odbiór
i zagospodarowanie odpadów jest wyznaczony limit na rok 2021 w kwocie 32 900 000 zł na
ten sam cel. Przy przeliczeniu na aktualną liczbę deklaracji daje to stawkę 32 zł miesięcznie
od mieszkańca. Radny zapytał, czy taka kwota zostanie wprowadzona do przyszłorocznego
budżetu, czy takich podwyżek należy się spodziewać, czy miasto będzie dotowało te koszty.
Pani Aneta Ochocka, Skarbnik Miasta wyjaśniła, że urząd przygotowuje się do planowania
przyszłorocznego budżetu, dopiero niebawem zaczną spływać z jednostek i wydziałów
bardziej szczegółowe informacje co do budżetu na 2021 rok.
Wobec braku dalszych pytań komisje przeszły do głosowania, w pierwszej kolejności nad
autopoprawką, a później nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.
Głosowanie nad autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1 osoba się wstrzymała (10 obecnych).
Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 10 osób za (10 obecnych). Autopoprawka została
pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 8 osób za, 1 osoba się
wstrzymała (9 obecnych). Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). Autopoprawka
została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych).
Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych). Autopoprawka
została pozytywnie zaopiniowana.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
Komisja Budżetu i Finansów: 6 osób za, 4 osoby przeciw (10 obecnych). Projekt uchwały
wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Mirosław Gabrysiak na prośbę skarbnika miasta
udzielił pani Anecie Ochockiej głos. Skarbnik Miasta poinformowała, że przed chwilą
wspomniano o planowaniu budżetu na przyszły rok i w tym o kwocie na system gospodarki
odpadami komunalnymi. Wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr
2 w pozycji 1.3.1.24 o nazwie system gospodarowania odpadami komunalnymi – odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta
Kalisza limit wydatków w 2020 roku wynosi 32 900 000 zł, natomiast limit na 2021 rok to
2 500 000 zł.
Następnie kontynuowano głosowanie.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 7 osób za, 3 osoby przeciw (10 obecnych). Projekt
uchwały raz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego: 4 osoby za, 5 osób
przeciw (9 obecnych). Projekt uchwały wraz z autopoprawką został negatywnie
zaopiniowany.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 7 osób za, 6 osób przeciw (13 obecnych).
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 8 osób za, 6 osób przeciw
(14 obecnych). Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za, 2 osoby przeciw (6 obecnych).
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.(B+R+Ś)
Pan Krzysztof Gałka, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji omówił powyższy
projekt uchwały.
Radny Dariusz Grodziński zauważył, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku
obrad dzisiaj po rozpoczęciu posiedzenia. Radny stwierdził, że uchwałę można by było
podjąć na najbliższej zwykłej sesji, a tymczasem radni są zaskakiwani i muszą głosować nad
projektem, o którym nic nie wiedzą. Następnie zapytał, jakie miejscowości dokładnie ma
łączyć linia, kto ma być jej operatorem, kto ma być jej organizatorem, ile to jest kilometrów,
jaki jest koszt dowozu od kilometra i jaki jest budżet roczny w podziale na źródła
finansowania tzn. ile finansuje Miasto Kalisz, ile gmina Blizanów a ile to dofinansowania
zewnętrzne.
Pan Krzysztof Gałka poinformował, że wszystkie koszty związane z uruchomieniem linii
będą spoczywać po stronie Powiatu Kaliskiego. Ponadto będzie to trasa Kalisz – Brudzew –
Kalisz relacji Zagorzyn, Janków Pierwszy, Blizanów, Jarantów, Pawłówek oraz Kalisz –
Brudzew – Kalisz relacji Kalisz, Zagorzyn, Brudzew, Blizanów Drugi, Janków Pierwszy,
Zagorzyn. Powiat Kaliski ma możliwość dofinansowania z funduszu rozwoju przewozów
autobusowych. Co do operatora tą kwestią zajmie się powiat.
Radny Radosław Kołaciński zapytał czy są to nowo utworzone trasy.
Dyrektor wyjaśnił, że nie jest w stanie odpowiedzieć czy ta trasa jest nowa. Radny
dopowiedział, że z tego co wie to dofinansowanie od Wojewody może mieć miejsce tylko
wtedy kiedy mamy do czynienia z nową linią, dlatego zadał takie pytanie. Zapytał dyrektora
Gałkę, czy może to potwierdzić. Pan Krzysztof Gałka potwierdził, że dofinansowanie może
mieć miejsce tylko w przypadku nowych linii i tras poza miastem.
Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za, 1 osoba się wstrzymała (10 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.6. Korespondencja.
Brak.
Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Mirosław
Gabrysiak zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/... /
Mirosław Gabrysiak

