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Protokół
XXIV Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 28 maja 2020 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Tadeusz Skarżyński,
przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał wszystkich obecnych na dzisiejszej
Sesji Rady Miasta Kalisza.
Powitał również obecnego na sali prezydenta Miasta Kalisza.
Następnie przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez
naciśnięcie na tabletach przycisku „KWORUM”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przewodniczący otworzył XXIV Sesję Rady Miasta Kalisza, stwierdzając, że
uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować
i podejmować uchwały.
Jednocześnie poinformował, iż zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw sesja odbędzie
się w trybie zdalnym.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
Radni otrzymali, 7 dni przed sesją, projekty uchwał przygotowane na XXIV sesję,
wraz z porządkiem obrad, w którym są 3 projekty uchwał.
Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne
projekty uchwał, w związku z tym przewodniczący zaproponował rozszerzenie
porządku obrad, wprowadzenie w punkcie V numeracji rzymskiej – Podjęcie uchwał
w sprawie – dodatkowych punktów numeracji arabskiej:
4 – projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie
oddziałów przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III
Sobieskiego w Kaliszu – przekazanego radnym 20 maja,
5 – projektu uchwały w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza –
przekazanego 22 maja,
6 – projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – przekazanego
22 maja,
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7 – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2017-2019” – przekazanego 25 maja,
8 – projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania
i wykupu – przekazanego 25 maja,
9 – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji
dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji – przekazanego 25 maja,
10 – projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok –
przekazanego 25 maja,
11 – projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2020-2039 – przekazanego 25 maja.
Ponadto 26 maja do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta Miasta
Kalisza dotyczące zdjęcia z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok, które radni otrzymali do wiadomości,
natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039.
Przewodniczący poprosił zatem radnych o zdjęcie z porządku obrad punktu 2
arabskiego, znajdującego się w punkcie V rzymskim, projektu uchwały w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok – 23 osoby były za (23 radnych
obecnych).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 4 arabski, znajdujący się w punkcie V
rzymskim, projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na
utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu – 23 osoby były za (23 radnych obecnych).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 5 arabski, znajdujący się w punkcie V
rzymskim, projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza –
23 osoby były za (23 radnych obecnych).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6 arabski, znajdujący się w punkcie V
rzymskim, projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – 23 osoby były
za (23 radnych obecnych).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7 arabski, znajdujący się w punkcie V
rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017-2019” – 23 osoby były za (23 radnych obecnych).
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Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski, znajdujący się w punkcie V
rzymskim, projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania
i wykupu – 15 osób było za, 8 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9 arabski, znajdujący się w punkcie V
rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku
dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – 22 osoby były za (22 radnych obecnych,
nieobecny podczas głosowania – Tomasz Bezen).
Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 arabski, znajdujący się w punkcie
V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok –
23 osoby były za (23 radnych obecnych).
Proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 arabski, znajdujący się w
punkcie V rzymskim, projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 – 23 osoby były za (23 radnych
obecnych).
Wobec braku innych propozycji bądź uwag do porządku obrad, przewodniczący
stwierdził zdjęcie z porządku obrad punktu 2 oraz przyjęcie rozszerzenia porządku
obrad, wprowadzenia w punkcie V rzymskim dodatkowych punktów. Poprosił też
o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych, w punkcie V rzymskim, czyli zdjęcie
punktu 2 oraz dopisanie po punkcie 3 arabskim punktów od 4 do 11.
III. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII Sesji Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku uwag do protokołów z XXII i XXIII sesji, wyłożonych do wglądu
w Kancelarii Rady Miasta, przewodniczący stwierdził ich przyjęcie.
IV. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie prezydenta Miasta z wykonania uchwał rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym radni otrzymali w wersji elektronicznej
w dniu wczorajszym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania
w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(str. 1-3).
Stosownie do zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Rada
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Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość
środków funduszu przeznaczoną na te zadania.
Na mocy niniejszej uchwały następuje podział środków na realizację zadań zgodnie
z planem finansowym PFRON na 2020 rok.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka
w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz (str. 29-30).
Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz
wprowadzonym stanem epidemii, działalność żłobków miejskich została najpierw
zawieszona, a następnie ograniczona zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do
publicznych żłobków oraz polityce prorodzinnej prowadzonej przez Miasto Kalisz
mającej na celu pomoc rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej,
zasadne jest w obecnej sytuacji oraz ew. podobnych sytuacjach kryzysowych
powodujących konieczność zawieszenia lub ograniczenia działalności żłobków
poprzez zmniejszenie liczby miejsc, wprowadzenie zapisów o braku obowiązku
uiszczania opłaty za dni, w których żłobek nie świadczył usług wobec dzieci
przyjętych wcześniej do żłobka.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 4. wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania
wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe w szkole ponadpodstawowej
publicznej lub niepublicznej może być tworzony oddział przygotowania wojskowego
prowadzony za zgodą Ministerstwa Obrony Narodowej. Z wnioskiem o utworzenie
takiego oddziału w szkole ponadpodstawowej występuje organ prowadzący szkołę.
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu od początku,
tj. od 2018 r. realizuje program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
W związku z powyższym, V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
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w Kaliszu zapewnia warunki, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, posiada
doświadczenie w prowadzeniu CWKM oraz pozytywną ocenę dotychczasowej
współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 22 osoby były za, 1 wstrzymała się od głosu (23 radnych obecnych)
– przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 5. likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza.
W lutym br. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji
szkoły na terenie miasta Kalisza. Uchwałę podjęto w celu uporządkowania struktury
Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru, w którego składzie istnieje
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 8.Technikum uzupełniające jako typ
szkoły nie występuje już w przepisach oświatowych.
Wielkopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował likwidację szkoły wskazanej
w uchwale intencyjnej.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 6. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów
i zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w zakresie przedsięwzięć związanych m. in. z ochroną wód i ochroną powietrza.
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyżej wymienionym
zakresie może polegać na udzielaniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy
o finansach publicznych, z budżetu gminy lub budżetu powiatu na dofinansowanie
kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych,
przedsiębiorców, a także jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi
lub powiatowymi osobami prawnymi.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
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Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 7. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20172019”.
Uchwałą z września 2016 r. uchwalono Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019.
Zmiany ustawy Prawo wodne oraz zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z obowiązkiem przygotowania
aktualnie obowiązującej taryfy, spowodowały konieczność rozszerzenia pierwotnego
planu o lata 2020-2021.
Działalność inwestycyjna PWiK Sp. z o.o. powiązana jest bardzo szczegółowo
z działaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Miasto Kalisz i podmiotami od
niego zależnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Obecne zmiany w planie wieloletnim obejmują dostosowanie zamierzeń firmy do
koniecznych inwestycji miejskich takich jak przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450
czy nowego zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Tyniec, kolejnych prac
związanych z rewitalizacją Śródmieścia oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
w rejonie ul. Inwestorskiej.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 8. emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
W uchwale z grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zostały
zaplanowane przychody z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w wysokości 18 mln zł, które mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu
i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki na finansowanie deficytu budżetu
i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań mogą znaleźć źródło finansowania
w emisji papierów wartościowych.
Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak dla Miasta są bardziej
korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.
Wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę
możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ograniczeń wynikających
z ustawy o finansach publicznych.
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Niniejsza uchwała jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do
rozpoczęcia procedury emisji obligacji.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Przewodniczący przypomniał także, że zgodnie z art. 58 ustawy o samorządzie
gminnym:
„1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych
wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.”
Głos zabrał radny Sławomir Chrzanowski – sytuacja jest taka, że doskonale
rozumiemy państwa tutaj potrzebę, aby jednak wesprzeć się, biorąc pod uwagę kłopoty
finansów samorządu naszego kredytem czy obligacjami, jak w tym przypadku, ale
mimo wszystko chciałbym się dowiedzieć, czy poddać rewizji takiej powiedziałbym
zadania, które wchodzą jakby w obszar zaciągnięcia tego, tych obligacji. Czy ktoś
mógłby w tym momencie powiedzieć radnym, jakie to zadania będą z tych obligacji,
jakby nie było papierów dłużnych, realizowane?
Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza – jeśli chodzi o uchwałę w sprawie emisji
obligacji oraz ich zbywania i nabywania i wykupu, w uchwale jest wpisane, na jaki cel
te obligacje będą zaciągnięte. Tutaj zacytuję § nr 2 – środki uzyskane z emisji
obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Proszę państwa, budżet mamy z deficytem budżetowym, ale te obligacje będą
zaciągnięte właśnie na ten, na pokrycie tego deficytu, ale wynikającego z realizacji
inwestycji. Na dzień dzisiejszy nie wprowadzaliśmy jeszcze, które to będą inwestycje,
tylko zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych, tak jest wpisane to
w uchwałę. Natomiast później, kiedy będziemy rozliczali te inwestycje, bo nie wszystkie
są w tej chwili już zrobione w ramach tych inwestycji przetargów i ostateczne kwoty,
dopiero później pod koniec będziemy dokonywali rozliczenia tej emisji obligacji
związanej z inwestycjami, a więc to będzie już pod koniec roku, kiedy będziemy znali te
kwoty. Na razie operujemy kwotami, które znajdują się w planie zadań inwestycyjnych.
Przewodniczący – panie prezydencie, ja mam takie pytanie, bo podejrzewam, że pan
radny Chrzanowski chciałby jakby takiej bardziej odpowiedzi na zasadzie, które z tych
wydatków jakby szczególnie są, na które z nich szczególnie potrzebne są te pieniądze
z obligacji, także gdyby pan prezydent mógł wskazać, jakie inwestycje… Proszę. Czy
jakieś inwestycje, które w najbliższym czasie są planowane?
Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – myślę, że ciężko jest wskazać
konkretne inwestycje, ponieważ nie jest to, nie są to jakby obligacje, które są w jakimś
konkretnym celu, na konkretną inwestycję. Wykaz inwestycji przyjętych do realizacji
w tym roku, one są w budżecie przyjęte, są to zadania inwestycyjne, które można
zobaczyć i na ten moment my nie zakładamy, że będziemy z którychkolwiek inwestycji,
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które w tym budżecie były przyjęte, będziemy rezygnować. Robimy wszystko, żeby
miasto mogło funkcjonować dalej i w tym zakresie te zadania realizować, czyli
realizować de facto rozwój. Natomiast, tak jak mówię, część pieniędzy my mamy
zagwarantowane w budżecie, na część tych środków musimy po prostu wyemitować te
obligacje, także wskazać konkretnie będzie ciężko, natomiast te pieniądze z tych
wyemitowanych obligacji posłużą na pokrycie jakby kosztów tych inwestycji, które
zostały w urzędzie przyjęte i one literalnie są wskazane.
Przewodniczący – czyli, rozumiem, realizację po prostu wcześniej zaplanowanych
inwestycji, ale tam znajduje się też kwestia związana z pokryciem dotychczasowych
zobowiązań. Czy wiemy mniej więcej, ile zostanie przekazane na… czy wiemy mniej
więcej ile z tych obligacji przypadnie na to, czy jeszcze…? Jak bym mógł panią
skarbnik prosić…
Irena Sawicka – w ramach tej emisji obligacji, która stanowi kwotę 18 mln zł, bo tyle
chcemy po prostu pozyskać tych, emitować emisję obligacji, to kwota wcześniej, do
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wynosi 11.894.068 zł, natomiast deficyt
budżetowy, czyli ta różnica między dochodami a wydatkami ogółem stanowi kwotę
6.105.932 zł.
W związku z powyższym radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały – 12 osób
było za, 11 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 9. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli
lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej
Strefy Rewitalizacji.
W treści uchwały z kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla
właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji nie uwzględniono imion i nazwisk dwojga
współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 17, którzy powinni
zostać w niej wskazani.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 10. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2020 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów
jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały.
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Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką, skarbnika Miasta o zabranie głosu w tej
sprawie.
Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza przedstawiła wnioski składające się na
autopoprawkę, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego; Komisja Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Głos zabrał radny Dariusz Grodziński – wysłuchałem teraz streszczenia autopoprawki
przez panią skarbnik, natomiast ta, ten system pracy zdalnej nie służy bardzo dyskusji
i analizie. Ja osobiście też byłem ostatnio parę dni z przyczyn prywatnych wyłączony,
natomiast chciałbym się dowiedzieć jedną rzecz. Wiemy, że ok. 30 mln zł zostało
wolnych środków z rozliczenia zeszłorocznego budżetu i czy teraz w tej uchwale
budżetowej one są w jakikolwiek sposób dysponowane? Jeśli tak, to w jakiej kwocie
i na jakie cele? To jest moje pytanie.
Irena Sawicka – te wolne środki, które wychodzą z wykonania budżetu roku 2019 to
jest kwota ok. 30 mln zł. W tej uchwale, którą dzisiaj proponowaliśmy państwu, a więc
na sesję 28 maja rozdysponowana jest kwota 9.261.978 zł z wolnych środków. Na co
przeznaczone są te pieniądze z tych wolnych środków w tej uchwale w sprawie zmian
w budżecie? 100 tys. zł jest przeznaczone na zagospodarowanie cmentarza
komunalnego. Kwota 300 tys. zł to przygotowanie dokumentacji technicznej do
realizacji zadań zaplanowanych w ramach Programu budowy i przebudowy dróg
osiedlowych. Chodzi o przygotowanie tych projektów, żeby w przyszłym roku można
rozpocząć od razu zadania inwestycyjne, jeżeli chodzi o realizację. 1.261.978 zł –
pieniądze przeznaczone są dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji na bieżące
utrzymanie dróg w związku ze wzrostem cen w ofertach wykonawców na utrzymanie
dróg o nawierzchni gruntowej. 7 mln zł przeznaczone jest na kanalizację deszczową
osiedla Tyniec dla, realizacja Wydział Rozwoju Miasta. I Wydział Gospodarowania
Mieniem, kwota 600 tys. zł na wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo
mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości. Łączna kwota, jeszcze raz
powtarzam, 9.261.978 zł, do tego dochodzi z autopoprawki jeszcze 100 tys. zł dla
OSP Lis. To wszystko.
Wobec braku innych wątpliwości, radni najpierw jednomyślnie pozytywnie
przegłosowali autopoprawkę – 23 osoby były za (23 radnych obecnych).
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Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką – 16 osób
było za, 7 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
Ad. 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20202039.
Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku Nr 1 oraz
zmian w załączniku Nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które
wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników
jednostek.
Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką, skarbnika Miasta o zabranie głosu w tej
sprawie.
Irena Sawicka, skarbnik Miasta Kalisza przedstawiła wnioski składające się na
autopoprawkę, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja
Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości, radni najpierw jednomyślnie pozytywnie przegłosowali
autopoprawkę – 23 osoby były za (23 radnych obecnych).
Następnie pozytywnie przegłosowano projekt uchwały wraz z autopoprawką – 18 osób
było za, 5 wstrzymało się od głosu (23 radnych obecnych) – przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.
VI. Informacje i sprawozdania za 2019 rok:
Kompleksowo informacje i sprawozdania Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kaliszu, Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Straży Miejskiej Kalisza
oraz sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2019 rok przyjęła Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz
Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjęła Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, która wraz
z Komisją Budżetu i Finansów przyjęły do wiadomości sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2019 rok.
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Wobec braku uwag do ww. informacji i sprawozdań, przewodniczący stwierdził ich
przyjęcie.
VII. Odpowiedzi na interpelacje.
Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy
złożyli interpelacje i zapytania na piśmie otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie
w terminie zgodnym ze statutem Kalisza.
VIII. Interpelacje.
Przewodniczący przypomniał, że interpelacje i zapytania należy przekazać również za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
IX. Zapytania radnych.
O zabranie głosu poprosił Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza
– moje zapytanie odnosi się do planowanego remontu kompleksu przy ul. Tuwima.
Rozmawiałem z przedstawicielami rady osiedla i oni do pana prezydenta mają taką
prośbę, ponieważ w tym projekcie, który gdzieś tam się pojawia w sali na górze jest,
jakby wydzielone są dwa małe pomieszczenia. Pytanie ze strony, bardziej ze strony
rady osiedla niż, tutaj za moim pośrednictwem przekazane, czy te małe pomieszczenia
można byłoby zastąpić po prostu jakąś inną formą, np. dużą, wzdłuż ściany szafą, bo
rada osiedla niepokoi się, że zakłóci to i zaburzy tą salę na górze. To jest taka prośba.
Gdyby pan prezydent zechciał się do niej ustosunkować, ja przekażę oczywiście do
rady osiedla.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Nikt nie poprosił o zabranie głosu.
XI. Punkt obywatelski.
Żadna organizacja nie poprosiła o udzielenie głosu w dniu dzisiejszym.
XII. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
XXIV sesji. Następna, XXV sesja, absolutoryjna odbędzie się 25 czerwca 2020 r.
o godz. 9:00.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Tadeusz Skarżyński

Sporządziła:
28.05.2020 r. E. Pastuszak
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