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Protokół
LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 13 listopada 2018 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na dzisiejszej
Sesji Rady Miasta Kalisza:
– radnych,
– prezydenta,
– wiceprezydentów,
– naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta,
– przedstawicieli kaliskich mediów,
– prezydenta elekta w towarzystwie radnych elektów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego
Adama Bujnickiego.
Przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na
tabletach przycisku „KWORUM”.
Przewodniczący – 9 listopada do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta
Miasta Kalisza w sprawie zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
Kalisza. Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości, podkreślił
przewodniczący, prosząc prezydenta o zabranie głosu w tej sprawie.
Głos zabrał Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza – po pierwsze chciałem
bardzo podziękować, że wysoka rada przychyliła się tak szybko do mojego wniosku
o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Jak wiadomo kalendarz powyborczy jest taki, że
najbliższa sesja pewnie odbędzie się, mówię o tej sesji, gdzie będą rozstrzygane
kwestie finansowe uchwały budżetowej, pewnie w grudniu, dlatego też, aby można było
rozstrzygnąć przetargi, jak również uzyskać opinię wysokiej rady w kwestii na tak lub
nie jeśli chodzi o kasyno, była konieczna ta sesja, a niezależnie od wszystkich
terminów też w samorządzie wiemy, że każdego dnia zmienia się poziom finansowania,
choćby dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim zostały przeze mnie i przez panią skarbnik
podpisane kolejne umowy na pieniądze dla Kalisza, czyli OZE, które było takim
głośnym projektem, jest dzisiaj podpisana umowa, jak również „Kurs na
rewitalizację”, czyli łącznie kilkanaście milionów kolejnych dla miasta Kalisza, co
cieszy i myślę, że w następnym roku będzie z sukcesem zrealizowane, czego życzę
wszystkim radnym, którzy zostali wybrani na nową kadencję i panu prezydentowi
elektowi.
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył LXI Nadzwyczajną Sesję Rady
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Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi quorum,
przy którym można obradować i podejmować uchwały.
Sekretarzem obrad został wiceprzewodniczący Zbigniew Włodarek.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (str. 1-14).
Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2018 rok, sporządzonych na
podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Projekt uchwały omówiły i w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu;
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Rozwoju, Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 21 osób było za, 1 wstrzymała się od głosu (23 radnych obecnych,
nieobecni podczas głosowania – Mirosław Gabrysiak i Anna Zięba, radny Tadeusz
Skarżyński wyłączył się z głosowania) – przewodniczący stwierdził przyjęcie
uchwały.
Ad. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20182036 (str. 15-42).
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.
Projekt uchwały omówiły i w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu;
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Rozwoju, Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej, natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
go przegłosowano – 23 osoby były za (23 radnych obecnych, nieobecni podczas
głosowania – Mirosław Gabrysiak i Anna Zięba) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 3. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
(str. 43-44).
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W komunikacie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2019, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za ten
okres będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która
wynosi 54,36 zł za 1dt.
Korzystając z uprawnienia określonego w ustawie o podatku rolnym obniża się średnią
cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2019 r. na
terenie miasta Kalisza do kwoty 36,00 zł za 1dt.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowania Wielkopolska Izba Rolnicza. Ponadto
pozytywnie zaopiniowały go 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, nieobecni podczas
głosowania – Mirosław Gabrysiak i Anna Zięba) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały.
Ad. 4. opinii o lokalizacji kasyna gry (Medella Spółka Akcyjna) (str. 45-46).
Uruchomienie kasyna gry wymaga uzyskania koncesji. Zgodnie z ustawą o grach
hazardowych koncesję na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw
finansów publicznych. Koncesja wydawana jest na 6 lat. Wniosek o udzielenie
koncesji składany przez podmiot zainteresowany prowadzeniem takiej działalności
musi m.in. zawierać pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry.
Wniosek o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry złożyła firma Medella Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miasta Kalisza.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, pozytywnie go
przegłosowano – 19 osób było za, 1 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu (23 radnych
obecnych, nieobecni podczas głosowania – Mirosław Gabrysiak i Anna Zięba) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
Ad. 5. opinii o lokalizacji kasyna gry (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe
Spółka Akcyjna) (str. 45-46).
Wniosek o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kaliszu złożyła również firma
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
która prowadzi na terenie kraju sieć 22 kasyn gry.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: 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, pozytywnie go
przegłosowano – 19 osób było za, 1 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu (23 radnych
obecnych, nieobecni podczas głosowania – Mirosław Gabrysiak i Anna Zięba) –
przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.
III. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

Sporządziła:
13.11.2018 r. E. Pastuszak
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