KRM.0002.0013.2021
D2021.12.00914

Protokół
XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 9 grudnia 2021 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na
dzisiejszej Sesji Rady Miasta Kalisza:
– radnych,
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,
– przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego
Adama Bujnickiego.
Następnie poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na
tabletach przycisku „KWORUM”.
Przewodniczący – 3 grudnia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta
Miasta Kalisza dotyczące dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza.
Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości. Proszę pana prezydenta o zabranie
głosu w tej sprawie.
W imieniu Prezydenta Miasta Kalisza głos zabrała Ewelina Dudek, naczelnik
Wydziału Edukacji – w związku z zakwalifikowaniem wniosku miasta Kalisza do
otrzymania grantu w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój – efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji
organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na zadanie pilotażowe „Wdrożenie
modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą”, którego okres
realizacji ustalono na 20 miesięcy i dzień podpisania umowy jest dzień rozpoczęcia
działania, był to 29 listopad 2021 r., zachodzi konieczność wprowadzenia wyżej
wymienionego zadania do budżetu miasta Kalisza i Wieloletniej Prognozy Finansowej
jeszcze w roku 2021. Tak, by zgodnie z założonym harmonogramem realizacji grantu
w grudniu 2021 r. wykonać pierwsze działania związane z powołaniem zespołu,
z szkoleniami i diagnozami. Tym samym niezbędne było założenie planu finansowego,
stąd konieczność spotkania się w dniu dzisiejszym.
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady
Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi quorum,
przy którym można obradować i podejmować uchwały.

1

Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącą Kamilę Majewską.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (str. 1-4).
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2021 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelnika Wydziału Edukacji są zawarte w uzasadnieniu
projektu uchwały.
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 – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Artur Kijewski) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20212043 (str. 5-43).
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 naczelnika Wydziału Edukacji.
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 – 22 osoby były za (22 radnych obecnych, nieobecny podczas
głosowania – Artur Kijewski) – przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
III. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
XLVII Nadzwyczajnej Sesji. Następna sesja, XLVIII, budżetowa, odbędzie się
28 grudnia 2021 r. o godz. 9:00.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Tadeusz Skarżyński

Sporządziła:
9.12.2021 r. E. Pastuszak
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