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Protokół
XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 2 września 2016 roku

I. Otwarcie posiedzenia. 

Andrzej  Plichta,  przewodniczący  Rady  Miejskiej  Kalisza  powitał  obecnych  na
dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Kalisza: 
– Piotra Kaletę, posła na Sejm RP,
– radnych, 
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego, 
– dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta,
– komendantów: policji, straży pożarnej i straży miejskiej, 
– przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów,
– przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał  serdecznie  wszystkich  obecnych  na  sali  noszącej  imię  Prezydenta
Bujnickiego.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przewodniczący  otworzył  XXVII  Nadzwyczajną  Sesję  Rady  Miejskiej  Kalisza,
stwierdzając,  że uczestniczy  w niej  22  radnych,  co  stanowi  quorum, przy którym
można obradować i podejmować uchwały. 

Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącego Zbigniewa Włodarka.

II. Podj ęcie uchwał w sprawie:

Ad. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (str. 1-8).

Szczegółowe  informacje  o  zmianach  w  budżecie  na  2016  rok,  sporządzonych  na
podstawie  wniosków naczelników wydziałów,  dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji, są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały.

Autopoprawkę  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  radni  otrzymali w  dniu
dzisiejszym.

Przewodniczący poprosił  o zabranie  głosu w tej  sprawie Irenę  Sawicką,  skarbnika
Miasta Kalisza. 

Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  Kalisza  –  szanowni  państwo,  otrzymaliście  dwie
autopoprawki,  jedną  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  która  dotyczy drogi

1



krajowej  25  i  drugą  autopoprawkę,  która  dotyczy  zmian  w  budżecie.  Ta
autopoprawka,  ta,  która  w  tym  momencie  ma  być  głosowana,  a  dotyczy  zmian
w  budżecie,  jest  ściśle  powiązana  z  Wieloletnią  Prognozą  Finansową.  Chodzi
o  zadanie  „Budowa  drogi  krajowej  nr  25”.  W  tej  autopoprawce  wydatki,  które
mieliśmy przypisane, jako że mają być z budżetu krajowego, czyli z budżetu naszego,
są  przesuwane  do  wydatków,  na  które  mamy  pozyskać  również  środki  z  budżetu
unijnego.  Wobec powyższego powoduje  to tylko zmiany w zapisach.  Jest  to kwota
39.975 zł, w ramach wydatków majątkowych jest zapis, że to zadanie „Budowa drogi
krajowej  25  od  węzła  drogowego  w  Al.  Wojska  Polskiego  do  ul.  Poznańskiej
w  Kaliszu”,  tutaj  to  zadanie  jest  zmieniona  kwota,  kwota  przesunięta  z  budżetu
krajowego na budżet z udziałem środków unijnych. To wszystko w tej autopoprawce.

Andrzej Plichta – bardzo dziękuję, szczegółowa dyskusja odbyła się na zjednoczonych
komisjach. 

Projekt  uchwały  wraz z autopoprawką  pozytywnie  zaopiniowały  komisje:  Komisja
Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej;  Komisja  Środowiska  i  Gospodarki
Komunalnej;  Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej;  Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. 

Wobec braku wątpliwości radni najpierw pozytywnie przegłosowali autopoprawkę do
projektu uchwały – 21 osób było za, 1 wstrzymała się od głosu (22 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Radosław Kołaciński, Małgorzata Zarzycka i Martin
Zmuda).

Następnie pozytywnie przegłosowano uchwałę wraz z autopoprawką – 21 osób było
za, 1 wstrzymała się od głosu (22 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania –
Radosław  Kołaciński,  Małgorzata  Zarzycka  i  Martin  Zmuda)  –  przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

Ad. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030 (str. 9-37).

Podjęcie  uchwały  dotyczy  zwiększenia  dochodów  i  wydatków  majątkowych
w roku 2017 w załączniku Nr 1 oraz zmian w Załączniku Nr 2 pod nazwą Wykaz
przedsięwzięć  do  WPF,  które  wprowadzono  na  podstawie  wniosków  dyrektora
Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  oraz  naczelnika  Wydziału  Rozbudowy
Miasta i Inwestycji.

Autopoprawkę do projektu uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący poprosił  o zabranie  głosu w tej  sprawie Irenę  Sawicką,  skarbnika
Miasta Kalisza. 

Irena Sawicka,  skarbnik  Miasta Kalisza –  autopoprawka do Wieloletniej  Prognozy
Finansowej dotyczy zadania, które w budżecie funkcjonowało i funkcjonuje. Jest to
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nazwa  tego  zadania  „Budowa  odcinka  drogi  krajowej  25  od  węzła  drogowego
w  rejonie  Al.  Wojska  Polskiego  do  ul.  Poznańskiej  w  Kaliszu”.  Zadanie  to
funkcjonowało w budżecie, w budżecie Wieloletniej Prognozy Finansowej z tym, że
kwota była wykazana 20 mln zł. Jest to zadanie, które ma być realizowane w ciągu
dwóch lat i w tym momencie od instytucji, która by miała nam 85% sfinansować to
zadanie,  refundować  to  zadanie,  a  zadanie  w całości  kosztuje  ponad  111 mln  zł,
dostaliśmy informację, że do dnia 9 września należy przedstawić ksero z Wieloletniej
Prognozy Finansowej, tam gdzie będzie funkcjonowało to zadanie, zapis tego zadania,
ale z udziałem 100% środków. Czyli w tym momencie w tej Wieloletniej Prognozie
Finansowej  wprowadzamy w dwóch latach,  w roku 2018 i  2019,  tak  jak  zadanie
będzie realizowane, całą tę  kwotę 111.219.325,35 zł. Proszę  państwa, dlaczego tak
sobie życzą, żebyśmy to wprowadzili w wartości całe zadanie, a nie tak jak mieliśmy
udział do tej pory wkład miasta, czyli to 15%? Ponieważ realizacja tego zadania ma
odbywać  się  w  następujący  sposób  –  to  miasto  ma  po  prostu  ponieść  wydatki
i  z chwilą,  kiedy poniesie wydatki  zostaną  te wydatki  dopiero zrefundowane przez
CUPT,  czyli  instytucję,  która  na  to  zadanie  chce  nam  dać  85%  refundacji  tych
kosztów. Wiemy, że droga krajowa 25 jest bardzo istotna dla miasta. Jeżeli byśmy nie
mieli takiego dofinansowania z CUPT-u, tak jak mówię  85%, co rzadko się  zdarza
przy  środkach  unijnych,  to  na  pewno  miasto  by  nie  mogło  ze  swoich  środków
realizować tego zadania, bo jest to kwota ponad 111 mln zł. Przypominam jeszcze raz,
że do 9 września mamy dać  kserokopię  z Wieloletniej  Prognozy Finansowej, gdzie
w  całości  zadanie  będzie  tak  wpisane.  Dlatego  też  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej  proponujemy  państwu,  żeby  w  tych  dwóch  latach,  kiedy  będzie
realizowane zadanie, rozpisać tę kwotę 111 mln zł i tak w roku 2018 wpisujemy kwotę

46.659.932 zł,  natomiast  w roku 2019 pozostałą  kwotę  64.519.418,35 zł.  Dlaczego
rozpisane jest to na dwa lata w takich kwotach? Ponieważ mówiłam, że zadanie będzie
realizowane i później będzie refundacja poniesionych wydatków, wobec powyższego,
jeżeli w roku 2018 wydatek będzie zrealizowany na kwotę 46 mln zł, to w roku 2019 to
85% z całej kwoty to liczymy, że wpłynie jako dochody majątkowe. Będzie to kwota
41,5 mln zł  po stronie  dochodów w wydatkach majątkowych.  Natomiast  pozostała
kwota 64 mln zł w roku 2019, 64.519 tys. zł, refundacja wpłynie dopiero w roku 2020
i  tak  zakładamy,  że  będą  to  dochody  w  kwocie,  w  roku  2020,  w  kwocie
44.679.350,35  zł.  To  zadanie,  ponieważ  będzie  realizowane,  duża kwota  jest  tego
zadania, realizowane będzie w dwóch latach, wobec powyższego zachodzi potrzeba,
żeby to zadanie sfinansować,  a potem mogą nam zrefundować,  w roku 2018 byśmy
musieli  zaciągnąć  zobowiązanie  w  postaci  emisji  obligacji  na  kwotę  43  mln  zł
z terminem zwrotu, wykupu tych obligacji w ciągu 5 lat i to zawiera autopoprawka do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt  uchwały  wraz z autopoprawką  pozytywnie  zaopiniowały komisje:  Komisja
Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej;  Komisja  Środowiska  i  Gospodarki
Komunalnej; Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza.

Głos zabrał radny Tadeusz Skarżyński – ja oczywiście akurat zarówno przy poprawce
budżetowej, jak i przy tej poprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej wstrzymam
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się  od  głosu  z  prostej  przyczyny.  Oczywiście  nie  dlatego,  że  nie  chciałbym,  żeby
powstała, powstał odcinek drogi krajowej nr 25, który będzie tutaj łączył Al. Wojska
Polskiego z Poznańską, ale uważam, że naprawdę powinniśmy bardziej przyjrzeć się
całemu temu procesowi. Akurat szczęśliwy traf chciał, że mamy sesję nadzwyczajną,
szczęśliwy traf, tak?, bo gdyby tej sesji nadzwyczajnej nie było to pewnie trzeba byłoby
ją zwołać. Tak się akurat złożyło, że została ona zwołana, ponieważ, no w sumie to
jeszcze nie wiem, nie usłyszeliśmy argumentacji na zasadzie takiej, dlaczego została
zwołana sesja nadzwyczajna, ale to już  mniejsza z tym. Natomiast proszę  państwa,
zastanówmy się, bo tam pojawia się duże zadłużenie, emisja obligacji na dużą skalę.
Radni z Platformy Obywatelskiej wspominali, czy może nie jest kwestia taka, żeby ktoś
z  prezydium  miasta  pojechał  do  CUPT-u  i  dopytał  się  czy  rzeczywiście  jest  taka
konieczność  wprowadzania  takiego  zadłużenia  do  budżetu  miasta  Kalisza,  do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej.  Można  byłoby  się  nad  tym  zastanowić,  także
prosiłbym o udzielenie odpowiedzi czy istnieje inna możliwość poza wprowadzeniem
tego do Wieloletniej Prognozy Finansowej? Czy ktoś się, oprócz tego, co robił pan
dyrektor, bo wiemy z komisji, że pan dyrektor starał się jeszcze doprecyzować czy jest
jeszcze jakaś tutaj możliwość działania?

Grzegorz  Sapiński,  prezydent  Miasta  Kalisza  –  ja  przyjąłem  wypowiedź  pana
przewodniczącego  Tadeusza  Skarżyńskiego  jako  oświadczenie,  a  nie  jako  pytanie,
dlatego nie czuję się jakby w obowiązku odpowiadać, natomiast chciałbym skierować
mój głos do pana przewodniczącego i całej rady szanownej w obecności wszystkich
państwa z takim podziękowaniem, bo wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy robi się coś
na ostatnią  chwilę,  pojawiają  się  wątpliwości.  Natomiast  po burzliwej  dyskusji,  bo
przecież ona była burzliwa, nie oszukujmy się, na komisji, stało się coś, co rzadko się
zdarza i praktycznie wszyscy głosują za, jedna osoba ma wątpliwości, wstrzymuje się,
OK,  każdy  ma  do  tego  prawo.  Natomiast  ja  chciałem  podziękować,  bo  wszyscy
czujemy to,  że czasami  są  takie  sytuacje  w samorządzie,  że trzeba coś  zrobić  na
szybko,  a  państwo  potrafili  zbudować  jedną  siłę,  jeden  głos  po  to,  żebyśmy
rzeczywiście mieli szansę, bo przecież może się okazać za 3 miesiące, że nie będzie to
realizowane, bo nie wiem, będą inne wnioski, większe potrzeby, itd., ale nie możemy
blokować  sobie  szansy.  Dlatego  bardzo  serdecznie  wszystkim  państwu  radnym
dziękuję za to, że poparliście to na komisji i mam nadzieję, że poprzecie również teraz.

Krzysztof Ścisły – chciałbym zwrócić na inny aspekt sprawy, o którym tutaj nikt nie
mówił  i  nie  wspomniał.  Należy  szanować  taki  głos  jak  pana Skarżyńskiego,  żeby
sprawdzać  zawsze  czy  istnieje  inna  możliwość,  bo  kiedyś,  może  nie  wszyscy
pamiętacie, ale 5 lat czy 10 lat temu powiedziano nam – nie ma innej możliwości
wybudowania drogi nr 25, jeżeli nie powstanie polder na osiedlu Korczak. I ta droga
nie powstawała, bo cały czas dyskutowano jak rozwiązać ten straszny problem wód
opadowych  z  tej  drogi.  Innej  możliwości  nie  ma,  się  okazało,  że  jest.  Zapytałem
w kuluarach pana Krzysztofa Gałkę i się okazuje, że takie odstojniki  jak są  wzdłuż
trasy od Skalmierzyc do Kalisza będą  pobudowane i  nie trzeba budować  polderu.
Mieszkańcy osiedla Korczak mogą odetchnąć, mam nadzieję.
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Dariusz Grodziński – tak, zagłosujemy za, mimo że mamy wiele wątpliwości do strony
zaangażowania miasta, ale także do strony CUPT-u, który zachowuje się w sposób
bezprecedensowy  i  szkodliwy  dla  samorządów.  Panie  prezydencie,  my  jesteśmy
odpowiedzialni, w tym także jak patrzymy panu ostro na ręce, a niech pan przypatrzy
jak w samorządzie są głosowania, z 90% głosowań mamy wspólnych, jednomyślnych,
nie  wiem co  to  dla  pana za  nowość.  Tak  jest,  warto  się  temu przyjrzeć.  A panu
radnemu  Tadeuszowi  Skarżyńskiemu  powiem  tylko  jedną  rzecz,  władze  miasta
wiedziały o tym od 19 sierpnia. I my po prostu dostaliśmy tą autopoprawkę dzisiaj,
godzinę  przed,  natomiast  wiemy  dlaczego ta  sesja  nadzwyczajna  została  zwołana,
mimo że prawdziwego powodu czuję,  że nam nie  powiedziano i  pewnie nigdy  nie
będzie to potwierdzone oficjalnie, ale od 19 sierpnia jest tutaj wiadomo, że trzeba tą
nadzwyczajną sesję zrobić było.

Grzegorz Sapiński – ja jeszcze raz z tego miejsca podziękuję ci, panie radny Dariuszu
Grodziński, że jesteś odpowiedzialny. Cieszę się, że również 90%, oczywiście mówimy
tak  w  przybliżeniu,  jest  wspólnie  głosowane  jednogłośnie,  natomiast  chciałbym,
żebyśmy się  trzymali  faktów. 19-tego dostał  informację  pan dyrektor  Gałka,  czy ja
dostałem informację  przekazaną  na ręce pana dyrektora o tym, że są  wątpliwości,
trzeba  poprawić,  natomiast  doprecyzowanie  tego  faktu  nastąpiło,  jeżeli  nie  chcę
skłamać 26-go, nie wiem w jakiej godzinie dostał pan dyrektor tą odpowiedź, więc to
nie jest tak, że mieliśmy bardzo dużo czasu, itd. Ale jeszcze raz naprawdę  dziękuję
bardzo za podejście pragmatyczne do tego i, szanowni państwo, co innego jest zapis,
który  nam  to  umożliwi  i  sprawdzone  są  wszystkie  wskaźniki,  nie  ma  żadnego
zagrożenia,  a  co  innego  jest  jeżdżenie  i  pytanie  się,  bo  jak  będziemy  jeździć  do
Warszawy i pytać się, tam jeszcze pan sugerował, żebym pojechał z panią poseł, to też
nie jest tak, że wszystko od razu można zorganizować, itd. To nie jest wszystko takie
proste. Ja wiem, że gdyby był długi okres czasu, zgoda, ale jeżeli to jest kwestia paru
dni,  wcale  to nie jest  takie łatwe,  a tutaj  mamy możliwość  i  można to zrobić  bez
żadnego kłopotu, naprawdę. Jeszcze raz dziękuję.

W  związku  z  powyższym  najpierw  pozytywnie  przegłosowano  autopoprawkę  do
projektu uchwały – 21 osób było za, 1 wstrzymała się od głosu (22 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Radosław Kołaciński, Małgorzata Zarzycka i Martin
Zmuda).

Następnie pozytywnie przegłosowano uchwałę wraz z autopoprawką – 21 osób było
za, 1 wstrzymała się od głosu (22 radnych obecnych, nieobecni podczas głosowania –
Radosław  Kołaciński,  Małgorzata  Zarzycka  i  Martin  Zmuda)  –  przewodniczący
stwierdził przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

Ad.  3 wyrażenia  woli  udzielenia  dotacji  na  modernizację  budynków  UAM
(str. 38-40).

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu stanowi dużą i ważną instytucję,  działającą na rzecz środowiska miasta
Kalisza. 
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Wydział kaliski skupia duże, liczące dziś około 1500 osób środowisko studentów: na
studiach  stacjonarnych,  niestacjonarnych  na  poziomie  licencjackim i  magisterskim
oraz na kilku typach studiów podyplomowych. WPA to także długi szereg inicjatyw,
otwartych  dla  mieszkańców  Kalisza.  Wydział  realizuje  ważne  projekty  grantowe,
służące  doskonaleniu  zawodowemu mieszkańców miasta  i  subregionu,  jak  choćby
studia  podyplomowe  „Inwestycja  w  przyszłość”  dla  nauczycieli  zagrożonych
bezrobociem  –  w  całości  finansowane  z  pozyskanych  środków  z  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
WPA  to  także  miejsce  otwarte  na  wszelkie  inicjatywy  miejskie.  Zaczynając  od
koncertów  Filharmonii  Kaliskiej,  odbywających  się  w  pięknej  auli  WPA
im.  Profesora  Jerzego  Rubińskiego,  o  którą  zgodnie  z  umową  Wydział  dba
w zakresie  przygotowania  do prób i  koncertów,  napraw,  remontów i  modernizacji
sprzętu; poprzez zewnętrzne konferencje i sympozja. 
Wszelkie  działania  modernizacyjne,  których  łączne  koszty  sięgają  kilkunastu
milionów złotych, są tak przemyślane, ażeby z pietyzmem odtworzyć wygląd budynku
z początku lat sześćdziesiątych. 
Środki  pozyskane  z  miasta  będą  również  przeznaczone  na  unowocześnienie  bazy
naukowej  i  dydaktycznej  WPA  w  Kaliszu.  Powstanie  dzięki  nim  znakomicie
wyposażona  pracownia  cyfrowej  edycji  obrazu  oraz  pracownia cyfrowej  edycji
dźwięku, co pozwoli  zaproponować  kandydatom na studia nowe, atrakcyjne formy
wykształcenia,  a  także  zrealizować  przedsięwzięcia  nagraniowe,  niezbędne  do
dokumentacji życia kulturalnego i społecznego miasta Kalisza.
Projekt  uchwały  omówiły  i  pozytywnie  zaopiniowały  komisje:  Komisja  Edukacji,
Kultury i  Sportu;  Komisja Budżetu i  Finansów, a także Komisja  Rozwoju,  Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. 

Wobec braku wątpliwości  dotyczących projektu uchwały,  jednomyślnie pozytywnie
go  przegłosowano  –  22  osoby  były  za  (22  radnych  obecnych,  nieobecni  podczas
głosowania  –  Radosław  Kołaciński,  Małgorzata  Zarzycka  i  Martin  Zmuda)  –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.

III. Zamkni ęcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad,  przewodniczący zamknął  posiedzenie
XXVII  Nadzwyczajnej  Sesji.  Następna,  XXVIII  sesja,  odbędzie  się  29  września
2016 roku o godz. 9:00.

             Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                      /.../
 Andrzej Plichta

Protokołowała:
2.09.2016 r. E Pastuszak
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