Protokół
V Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 30 grudnia 2014 roku
I. Otwarcie posiedzenia
Andrzej Plichta, Przewodniczący Rady Miejskiej, powitał obecnych na
Sesji:
– 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 Sesji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym otworzył V sesję Rady Miejskiej Kalisza.
Stwierdził, że uczestniczy w niej 24 radnych, co stanowi quorum, przy
którym można obradować i podejmować uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował Zbigniewa Włodarka.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Andrzej Plichta przedstawił w skrócie porządek obrad. – Otrzymaliście
Państwo, 10 dni przed sesją, projekty uchwał, przygotowane na V sesję,
wraz z porządkiem obrad, w którym znalazły się także dwie autopoprawki,
do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 oraz do
projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwały budżetowej
na 2015 rok.
Ponadto, w dniu 24 grudnia 2014 roku do Kancelarii Rady Miejskiej
wpłynął projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta
Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta
Kalisza. Tego samego dnia, 24 grudnia, otrzymaliście Państwo ten
projekt na półki w ratuszu.

W dniu 29 grudnia 2014 roku do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło
pismo Daniela Tylaka, Przewodniczącego Zarządu Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, (z dnia 23 grudnia
2014 roku), w którym zwraca się On z prośbą, po zapoznaniu się
z porządkiem obrad V Sesji Rady Miejskiej Kalisza, o rozważenie
możliwości poszerzenia porządku obrad o punkt dotyczący przyjęcia
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Kalisza
do Zgromadzenia Związku – mówił przewodniczący.
Zaproponował rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie dodatkowego
punktu, 6 arabskiego – podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania
Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli
Miasta Kalisza.
Poprosił o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o punkt 6 arabski,
podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Miasta Kalisza w
Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Andrzej Plichta zapytał czy są inne propozycje bądź uwagi do porządku
obrad, zgłosił się Dariusz Grodziński.
Dariusz Grodziński – złożył wniosek formalny do porządku obrad. – Na
podstawie par. 10 Statutu Kalisza, zgodnie z którym prezydent
sprawozdaje działalność swoją między sesjami na każdej sesji, w imieniu
Klubu Radnych PO, wnoszę o rozszerzenie sprawozdania prezydenta z
działalności w okresie międzysesyjnym o informację na temat obiegu
dokumentów, poczty wchodzącej i wychodzącej w urzędzie miejskim w
Kaliszu. Mamy tutaj konkretne pytania, na które chcielibyśmy dostać
odpowiedź. Czy prawdą jest, że polecił pan czytanie, analizowanie,
konsultowanie z wydziałami i sporządzanie treści właściwiej dekretacji na
dokumentach wchodzących do urzędu miejskiego na pana biurko osobie,
która nie jest pracownikiem urzędu, a piastuje mandat radnego Rady
Miejskiej Kalisza. Pytanie to kierujemy będąc przekonanym o zaistniałym
zdarzeniu na podstawie obserwacji własnych oraz rozmów z wieloma
zaskoczonymi też tym faktem urzędnikami. Chcielibyśmy, aby w myśl pana
haseł wyborczych, otwartości, jawności, transparentności, stanął pan

przed Wysoką Radą i odniósł się osobiście do tych powszednich już w
urzędzie informacji albo je zdementował, albo wyjaśnił. Nie oceniamy
tego w żaden sposób, być może będzie to temat do głębszej analizy przez
Komisję Rewizyjną lub Wydział Kontroli Wewnętrznej, teraz tylko chodzi
o informację z działalności prezydenta w okresie międzysesyjnym
– zakończył wypowiedź radny.
Grzegorz Sapiński – jest wniosek formalny, więc pewnie pan
przewodniczący zarządzi głosowanie. Powiem tak, pan akurat, jako
radny, powinien wiedzieć, że staram się zawsze szukać oszczędności,
dlatego współpracują ze mną radni koalicyjni, czytają ze mną również
korespondencję i analizują dokumenty, nie biorąc za to dodatkowego
wynagrodzenia. Podejrzewam, że pan również nigdy nie naraziłby miasta
na jakieś dodatkowe wydatki. Zapewne dlatego już pan nie jest w radzie
fundacji, nie bierze pan tam wynagrodzenia. Pana kolega serdeczny też
nie jest w radzie nadzorczej Oświetlenia, a innym – w TBS. Bo widzi pan
różnię się tym, że współpracuję z ludźmi, którzy nie tylko mówią o
oszczędnościach, ale wprowadzają je w życie. Dlatego wydaje mi się, że
te wszystkie uszczypliwości będę brał na klatę, tak samo jak w roku
poprzednim. A pan dalej niczego nie nauczy się, tylko będzie pokazywał
mieszkańcom, że chce ciągle mnie obrażać albo w jakiś sposób
dezawuować moje postępowanie. Mam nadzieję, że ponownie, tak jak w
tym roku, wyborcy dadzą panu odpowiednią ocenę – odpowiedział
prezydent.
Jacek Konopka – poinformował, że 10 minut temu złożył na biurko
prezydenta rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej KTBS i dodał,
że te uszczypliwości uważa za niepotrzebne.
Dariusz Grodziński – podziękował za informację i potwierdzenie
zdarzeń, które miały miejsce. – Teraz i w tym miejscu tego w żaden
sposób nie oceniam, ale znam Ustawę o samorządzie gminnym i
kompetencje organów stanowiących, kontrolnych, wykonawczych oraz
Ustawę o ochronie danych osobowych i wiem, jakie treści i jakie osoby
piszą do prezydenta. Są to przedsiębiorcy, którzy proszą o zwolnienie z
podatku lub rozłożenie na raty, wykazują sytuację swoich
przedsiębiorstw. Do wydziałów spraw społecznych i mieszkaniowych
piszą ludzie, którzy przedstawiają swoje choroby, dramaty życiowe, biedę.
Po prostu chciałem tylko normalnej informacji, a obieg dokumentów w
urzędzie miasta Kalisza wbrew temu, co pan myśli, jest jedną z
najważniejszych funkcji i rzeczy w administracji publicznej – powiedział
Dariusz Grodziński i jeszcze raz podkreślił, że nie ocenia tego w żaden
sposób, dziękuje za potwierdzenie. – Myślę, że jako przewodniczący

Komisji Rewizyjnej ten temat głębiej zbadamy i w swoim czasie go
ocenimy. Nie wiem skąd w panu takie połacie agresji i tylko punktowania
lewym prostym. To było zwykłe pytanie na podstawie par. 10 Statutu
Kalisza. Jest pan prezydentem, a nie osobą prywatną, to nie jest prywatna
firma, tylko to jest urząd miasta Kalisza, mojego Kalisza – dopowiedział
radny.
Andrzej Plichta przypomniał, że był wniosek formalny przedstawiony
przez Dariusza Grodzińskiego. Zapytał czy podtrzymuje on wniosek.
Dariusz Grodziński wycofał wniosek, ponieważ, jak powiedział,
prezydent potwierdził, że pomaga mu jeden z radnych.
Ponieważ nie było więcej uwag przewodniczący stwierdził przyjęcie
rozszerzonego porządku obrad, wprowadzenie dodatkowo punktu 6
arabskiego w punkcie V rzymskim, projektu uchwały w sprawie
reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych
przedstawicieli Miasta Kalisza.
Poprosił o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych. – Po punkcie
5 arabskim – podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015
rok – będzie punkt 6, ostatni w punkcie V Podjęcie uchwał, w sprawie
reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych
przedstawicieli Miasta Kalisza – podsumował Andrzej Plichta.
III. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Protokół z IV Sesji, wyłożony do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej
został przyjęty bez uwag.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza, przekazał informację o
działaniach i przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym, a także
sprawozdania z wykonania uchwał, podjętych na IV Sesji Rady Miejskiej
Kalisza. – Myślę, że na następną sesję już wypracujemy, że nie będę
wychodził. Ale zgodnie z tą obietnicą, myślę, że wszyscy z Państwa są
zadowoleni, że dostajecie na piśmie to sprawozdanie, a ja je tylko
przekazuję przewodniczącemu Rady Miejskiej – podkreślił.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 1. zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady
Miejskiej Kalisza.
Na podstawie § 73 ust. 3 Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu,
Komisje desygnują wiceprzewodniczących, których zatwierdza Rada.
I tak:
1) na wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Kalisza – pana Tadeusza Skarżyńskiego,
2) na wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej Kalisza – panią Kamilę Majewską,
3) na wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza – pana Dariusza Witonia.
W dniu 23 grudnia bieżącego roku na swym posiedzeniu Komisja
Rewizyjna desygnowała na wiceprzewodniczącego Dariusza
Grodzińskiego. Przewodniczący poprosił Mirosława Gabrysiaka o
odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i sformułowanie przedmiotowego
wniosku w tej sprawie (opinia dołączona do protokołu na piśmie).
Andrzej Plichta poprosił o przegłosowanie wniosku w sprawie
desygnowania na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dariusza
Grodzińskiego.
W głosowaniu 11 osób było „za”, 13 osób było przeciw.
W dniu 30 grudnia bieżącego roku na swym posiedzeniu Komisja
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej desygnowała na
wiceprzewodniczącą Małgorzatę Zarzycką. Przewodniczący poprosił
Tomasza Grochowskiego o odczytanie opinii Komisji Rozwoju i
sformułowanie wniosku (opinia dołączona do protokołu).
Następnie przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku w sprawie
desygnowania na wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i
Integracji Europejskiej Małgorzatę Zarzycką.
W głosowaniu 19 osób było „za”, 5 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, uzupełniony o nazwiska
wiceprzewodniczących Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
Poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia
Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.
Ad. 2. delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu
Kaliskiego.
Rozpoczęcie nowej VII kadencji Rady Miejskiej Kalisza nakłada
obowiązek delegowanie nowych radnych (desygnowanych przez Komisję
Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego), do udziału
w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta
Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie. Odbyło się głosowanie, w którym
24 osoby były „za”.
Ad. 3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014.
Podjęcie uchwały spowoduje przekazanie, na wyodrębnione subkonto
podstawowego rachunku bankowego, określonych wydatków
planowanych na 2014 rok, a niewykorzystanych do końca roku, na które
w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zostały zabezpieczone
środki finansowe. Realizacja wydatków niewygasających będzie odbywać
się w 2015 roku, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik
niniejszej uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji
Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Kalisza.
W głosowaniu 24 osoby były „za”.

Ad. 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata
2015-2029.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2015-2029 Rada Miejska podejmuje, zgodnie
z art. 230 ust. 6 Ustawy o finansach publicznych, nie później niż uchwałę
budżetową.
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu panią Irenę Sawicką, Skarbnika
Miasta Kalisza.
Irena Sawicka – prezydent urzędujący poprzednio, pan Janusz Pęcherz,
w terminie narzuconym przez Ustawę o finansach publicznych, 17
listopada 2014 roku, przedłożył projekt budżetu na rok 2015 wraz z
projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje wszystkie najistotniejsze dane,
które są niezbędne do określenia, jak wyglądać będzie w tym czasie
gospodarka miasta, a więc są tam dane takie, jak dochody, wydatki,
wydatki majątkowe. Ponadto muszą znaleźć się wszystkie wydatki, które
są realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok kalendarzowy, również
dofinansowane ze środków unijnych. Taki projekt wieloletniej prognozy
finansowej został przygotowany i omówiony na wszystkich posiedzeniach
komisji. Spróbowałabym najwyżej odpowiedzieć na pytania, jakie będą ze
strony Państwa. Wieloletnia prognoza finansowa oprócz dochodów i
wydatków zawiera również informacje o zadłużeniu, poręczenia dokonane
przez miasto, w jakiej wysokości, itd., zwracałam uwagę na te wartości na
spotkaniach poszczególnych komisji – zakończyła skarbniczka miasta.
Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2015-2029.
Andrzej Plichta prosił kolejno o zabranie głosu przewodniczących
stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza i odczytanie opinii dotyczących
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Głos zabrali:
1. Pan Adam Koszada, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,

2. Pani Magdalena Spychalska, Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego,
3. Pan Piotr Lisowski, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej,
4. Pan Tomasz Grochowski, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej,
5. Pan Roman Piotrowski, Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej,
6. Pani Kamila Majewska, Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej Kalisza.
Opinie na piśmie dołączone do protokołu.
Przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2015-2029.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Kamilę Majewską
i przedstawienie podsumowującego stanowiska Komisji Budżetu i
Finansów, uwzględniającego opinie wszystkich komisji analizujących
Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Opinia dołączona do protokołu.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata
2015-2029.
Andrzej Plichta poprosił ponownie o zabranie głosu Irenę Sawicką,
Skarbnika Miasta, i przedstawienie opinii Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Irena Sawicka – projekt wieloletniej prognozy finansowej został
przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która ustosunkowując
się do niego wydała swoją opinię, (otrzymali ją Państwo w
korespondencji). Wobec powyższego powiem tylko o najistotniejszych
rzeczach, które znajdują się w tej opinii. RIO przygotowała Uchwałę
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza. Skład Orzekający
wyznaczony zarządzeniem prezesa RIO z dnia 31 stycznia 2013 roku
stanowią przewodnicząca, Zofia Kowalska, członkowie – Teresa Marczak
i Zbigniew Czołnik. Działając na podstawie wymaganych przepisów

wydał on opinię pozytywną z uwagami opisanymi w punkcie II.2 i punkcie
III uzasadnienia. Skład Orzekający mówi, że projekt uchwały w sprawie
WPF spełnia wymogi art. 226. Przyjęte w projekcie wartości oraz ich
objaśnienia uprawdopodobniają realizm wieloletniej prognozy finansowej
gminy. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą
zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w artykule 242 Ustawy
o finansach publicznych. Z projektu wynika, że okres objęty wieloletnią
prognozą finansową spełnia wymogi określone w Ustawie o finansach
publicznych. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, co następuje:
w latach 2015-2029 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art.
243 Ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający podnosi, że
miasto powinno bardzo ostrożnie szacować wydatki w latach objętych
wieloletnią prognozą finansową. Z analizy załącznika nr 1 wynika
bowiem, że wskaźnik zobowiązań w roku 2017 wprawdzie nie przekracza
dopuszczalnego progu, ale jest niewiele niższy w punktach procentowych,
o 0,57 od dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 Ustawy o
finansach publicznych obliczonego na podstawie przewidywanego
wykonania roku 2014 – cytowała Irena Sawicka.
Skarbniczka podkreśliła, że Skład Orzekający zwraca uwagę, by organ
wykonawczy monitorował na bieżąco wielkości mające wpływ na
zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach
publicznych, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.
W Opinii tej również jest zapis taki: „Zakres przewidzianych dla organu
wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą
z art. 228 Ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały w sprawie
WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok w
zakresie wymaganym art. 229 Ustawy o finansach publicznych.
Irena Sawicka jeszcze raz przypomniała, że opinia jest pozytywna z
uwagami i przeczytała uwagi. „Nieprawidłowo sformułowano zapis
paragrafu 2 ustęp 3 punkt 2 dotyczący sposobu sfinansowania spłaty
długu dla lat 2016-2017. Zapis tej jednostki redakcyjnej winien brzmieć:
w latach 2016-2017 z nadwyżki bieżącej i przychodów z emisji obligacji,
w latach 2018-2029 z nadwyżki bieżącej. Do przedłożonego projektu
uchwały w sprawie WPF Skład Orzekający wnosi następujące uwagi:
– w załączniku nr 2 w części 1.3.1 na zadaniu „innowacja dla integracji
cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Kalisza”
podano łączny limit zobowiązań w kwocie 214.736 zł, a z podliczenia
limitów wydatków z poszczególnych lat wynika kwota 202.736 zł”
– zakończyła cytat Irena Sawicka i tytułem wyprzedzenia powiedziała, że
uwagi RIO są prostowane w autopoprawce dotyczącej wieloletniej
prognozy finansowej.

Przewodniczący poprosił Irenę Sawicką o przedstawienie (przekazanej w
materiałach sesyjnych) autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Irena Sawicka – autopoprawka wynika przede wszystkim z tego, że była
wcześniej sesja, gdzie były dokonane zmiany w budżecie roku 2014,
powodują one, że część zadań, dochodów, które miały wpłynąć w roku
2014, a będą refundacją poniesionych wydatków, wpłyną dopiero w roku
2015. Również pewne drobne zmiany wynikające z poprzedniej uchwały
mają odzwierciedlenie w roku 2015 i dlatego są wprowadzone w tej
autopoprawce – wyjaśniła tytułem wstępu i przeszła do omawiania
szczegółów.
– Na pierwszej stronie mamy, że stosownie do Opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, par. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie – „Spłatę długu
planuje się sfinansować: w roku 2015 przychodami z tyt. emisji papierów
wartościowych, w latach 2016-2017, nadwyżką bieżącą i przychodami z
tyt. emisji papierów wartościowych, w latach 2018-2029 nadwyżką
bieżącą.”
Autopoprawka zawiera również rzeczy, które były wskazane do
wieloletniej prognozy finansowej przez Wydział Rozbudowy Miasta
i Inwestycji, MOPS, Wydział Edukacji, Zarząd Dróg Miejskich
i Kancelarię Prezydenta Miasta – powiedziała.
Następnie skarbniczka omówiła w skrócie każdą pozycję znajdującą się
w wieloletniej prognozie finansowej.
– Podpisana została umowa w ostatnim okresie czasu, w miesiącu
grudniu, pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową
Agencją Programu Erasmus w Warszawie a Miastem Kalisz, w związku z
czym wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej nowe
przedsięwzięcie pod nazwą Zanieczyszczenie – znajdź rozwiązanie, i ma
na celu zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie
rozwiązań problemów ekologicznych, z jakimi boryka się współczesny
świat, łączne nakłady – 89 tys. 822 zł 79 gr, limit w roku 2015 – 60 tys.
938 zł 55 gr, w 2016 – 17 tys. 964 zł 56 gr – Irena Sawicka dodała, że
realizacja tego programu jest od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia
2016 roku.
– Kolejna rzecz, która jest zapisana w punkcie 2 uzasadnienia: naczelnik
Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zgłasza, że w związku z brakiem
ogłoszenia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy
zadania na przedsięwzięcie Modernizacja domu przedpogrzebowego,
zwiększa się limit roku 2015 o kwotę 540 tys. zł i zwiększa się limit
zobowiązań również o kwotę 540 tys. zł. Przypomnę, że 400 tys. zł w
ramach wydatków niewygasających jest na ten sam cel, czyli w sumie
będzie 400 tys. zł plus 540 tys. zł.

Ten sam naczelnik wydziału, w związku z korektami wprowadzonymi do
projektu budżetu na 2015 rok, poprosił o zmiany w przedsięwzięciu
Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Limit
roku 2019 w kwocie 2 mln 90 tys. zł zmniejsza się, ale przesuwając
realizację tego zadania na inne lata, rok 2016 – 1 mln 90 tys. zł i rok
2017 – jeden milion zł. Kolejny wniosek, znów zgłoszony przez tego
samego naczelnika – w związku z brakiem wykorzystania środków
zaplanowanych dokonuje się zmiany w planie gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Kalisza, zwiększa się limit roku 2015 i limit zobowiązań o
kwotę 38 tys. 130 zł.
W uzasadnieniu zapisano również, w związku ze złożeniem wniosku o
sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, przesunięcie
terminu zakończenia realizacji zadania na 2015 rok. W przedsięwzięciu
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w
Kaliszu, etap I, wprowadza się łączne nakłady finansowe, które stanowią
20 mln 342 tys. zł. Ustala się limit na 2015 rok w kwocie 10 mln 321 tys.
zł, przesuwa się termin realizacji zadania z 2014 roku na 2015 rok, czyli
będzie ono realizowane od 2008 do 2015 roku. Przypomnę, że to zadanie
jest dofinansowane również ze środków unijnych – podkreśliła
skarbniczka.
Wymieniła i pokrótce omówiła także następny wniosek przygotowany
przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Jak powiedziała, na skutek
niepodpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, dokonuje się
zmiany w przedsięwzięciu Przebudowa ciągu ulic Wrocławskiej,
Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. Zwiększa się łączne
nakłady o kwotę 12 mln 777 tys. 700 zł i 16 gr, zwiększa się limit na tym
zadaniu na 2015 rok o kwotę 3 mln 44 tys. 107 zł i 51 gr.
Punkt 7 – w związku z przesunięciem wpływów płatności z tytułu
refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania Budowa ulicy
Częstochowskiej zwiększa się dochody majątkowe z udziałem tych
środków o kwotę 2 mln 400 tys. zł. W tym roku były zrealizowane
wydatki, natomiast dochody wpłyną w przyszłym roku, zwróciła uwagę
Irena Sawicka.
Kolejny wniosek złożył również dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, w
związku z przesunięciem wpływów płatności też z tytułu refundacji
wydatków poniesionych na przebudowę drogi krajowej nr 12 wraz ze
skrzyżowaniami na odcinku ulicy Łódzkiej od mostu na rzece Swędrni do
granicy miasta. – Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 634 tys. 366 zł
i 72 gr. Pozycja 9 uzasadnienia – w związku z niewykonaniem planu
wydatków w roku 2013 dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu
Przedłużenie ulicy Obozowej od Urzędu Celnego do ulicy Zachodniej.
Zmniejsza się łączne nakłady, te które były w 2013 roku, bo nie było

wykonania, o kwotę 58 tys. 320 zł. Kolejny wniosek dyrektora Zarządu
Dróg Miejskich – ze względu na konieczność podpisania umowy w 2014
roku, w przedsięwzięciu Przebudowa mostu w ciągu ulicy Szopena wraz z
przebudową ulic na odcinku od ulicy Kościuszki do Piskorzewia, zmienia
się okres realizacji, był – 2015 do 2016 roku, a jest – 2014 do 2016 roku.
Kolejny wniosek, w pozycji 11 – dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, w
związku ze zwiększeniem limitu wydatków roku 2014 i niewykonaniem
planu wydatków roku 2013 na zadaniu Przebudowa wiaduktu kolejowego
przy ulicy Zachodniej, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 896 tys. 132
zł, a zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 250 tys. zł. Dalszy wniosek
dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – w związku z niewystarczająca ilością
środków finansowych na realizację zadania, które jest zaplanowane w
roku 2015 o nazwie Przebudowa skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą
Złotą na rondo zwiększa się nakłady o kwotę 2 mln 500 tys. zł, o taką
samą kwotę (2 mln 500 tys. zł) – limit roku 2015 i limit zobowiązań.
Kancelaria Prezydenta Miasta zwraca się z prośbą, ponieważ podpisano
aneks, dokonujący zmian w przedsięwzięciu „Działając razem osiągniemy
więcej, współpraca jednostek samorządu terytorialnego dla rozwoju
aglomeracji kalisko-ostrowskiej”, o zwiększenie limitu roku 2015 o kwotę
3 tys. 610 zł i 24 gr. Przypomnę, że wydatki są dofinansowane ze środków
unijnych.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poprosił, w związku z
niższą niż planowano ceną za dostarczenie sygnału internetu do
gospodarstw domowych, biorących udział w projekcie, który nazywa się
„Innowacje dla integracji cyfrowej, przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Kalisza, utrzymanie trwałości projektu”, o
zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 tys. 96 zł, co
powoduje zmniejszenie limitu zobowiązań – zakończyła swoją wypowiedź
skarbniczka miasta.
Andrzej Plichta zapowiedział dyskusję – stanowiska klubów na temat
autopoprawki oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Głos zabrał Dariusz Witoń – poinformował, że Klub Radnych Sojuszu
Lewicy Demokratycznej swoje stanowisko określi w kolejnym punkcie,
gdzie będzie mowa o budżecie. Podziękował pracownikom Wydziału
Finansowego za przygotowanie budżetu i wszystkich dokumentów.
Nikt więcej nie zabrał głosu.

Odbyło się najpierw głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata
2015-2029.
W głosowaniu radni byli jednomyślni, 23 osoby były „za”.
Odbyło się głosowanie całej uchwały wraz z autopoprawką w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
W głosowaniu 23 osoby były „za”.
Ad. 5. uchwały budżetowej na 2015 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przystępuje do procedury
uchwalania budżetu. Najpierw nastąpi przedstawienie projektu uchwały
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Poprosił o zabranie głosu Grzegorza Sapińskiego, Prezydenta Miasta
Kalisza.
Grzegorz Sapiński – projekt budżetu miasta Kalisza na 2015 rok został
sporządzony przez poprzednio urzędującego prezydenta miasta i
przedłożony radnym w poprzedniej kadencji 17 listopada, jak pamiętamy,
zgodnie z terminem określonym w ustawie, (wypadał dokładnie 15
listopada, ale ze względu na weekend budżet był przekazany 17
listopada). Jednocześnie, tak jak już Państwo słyszeliście w Opinii,
projekt został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Poznaniu celem zaopiniowania. Z uwagi na wybory listopadowe projekt
był przekazany nowo wybranym radnym 1 grudnia 2014 roku oraz
omówiony i przegłosowany przez wszystkie stałe komisje Rady Miejskiej
Kalisza. Następnie w dniu 17 grudnia, na posiedzeniu Komisji Budżetu i
Finansów, przy udziale przewodniczących Rady, wszystkich komisji, a
także prezydentów i skarbnika miasta, dokonano ostatecznej akceptacji
budżetu na 2015 rok. Jednocześnie zasygnalizowałem propozycję
wniosków do cytowanego projektu, które były na tyle istotne, by już teraz
uwzględnić je w budżecie 2015 roku. Stąd zgodnie z uchwałą w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przygotowana została
autopoprawka do uchwały budżetowej na 2015 rok – powiedział na
wstępie prezydent Grzegorz Sapiński.
Przeszedł do krótkiego komentarza. – Po uwzględnieniu zaproponowanej
przeze mnie autopoprawki podstawowe wielkości budżetowe stanowić
będą prognozowane dochody Kalisza na 2015 rok, wyniosą one 466 mln
46 tysięcy i są wyższe przeszło półtora miliona zł w porównaniu do

planowanych dochodów na 2014 rok. Na 2015 rok zaplanowano wzrost
dochodów majątkowych w porównaniu z rokiem bieżącym o kwotę ponad
7 milionów zł w wysokości blisko 47 milionów. Dochody z tego tytułu
stanowią głównie dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej do
zadań drogowych realizowanych w większości w 2014 roku. Planowane
wydatki ogółem na 2015 rok wyniosą 482 i pół miliona, dokładnie 511
tysięcy, z tego wydatki majątkowe określono na kwotę przeszło 86
milionów, a wydatki bieżące na kwotę prawie 396 i pół miliona. Na 2015
rok zaplanowano wzrost wydatków na oświatę o ponad 3 procent, około 5
i pół miliona zł, na które wpływ mają między innymi zwiększenie etatów i
wynagrodzeń dla nauczycieli i dotacji podmiotowych dla jednostek
niepublicznych. Ponadto w uchwale budżetowej, co bardzo cieszy, po raz
pierwszy uwzględniono do realizacji w 2015 roku narzędzie, jakim jest
budżet obywatelski, w Kaliszu nazywany funduszem obywatelskim,
wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza, zgodnie z
zarządzeniem prezydenta nr 153/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w
sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie funduszu obywatelskiego
budżetu miasta Kalisza na 2015 rok, i jest to kwota 5 milionów zł. Wykaz
trzynastu zwycięskich zadań, które będą realizowane w następnym roku w
ramach funduszu obywatelskiego określa załącznik nr 11 do uchwały
budżetowej. Na 2015 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości
1 miliona 929 tysięcy, celową na inwestycje – w wysokości 2 miliony 946
tysięcy i celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 1 miliona 75 tysięcy. Budżet na 2015 rok jest
budżetem deficytowym, co oznacza, że dochody są niższe zaplanowane
wydatki. Planowany wynik budżetu, to jest deficyt, stanowi kwotę blisko
16 i pół miliona zł. Tę ujemną różnicę dochodów nad wydatkami planuje
się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych, czyli
obligacji. Ponadto zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami
miasto Kalisz w 2015 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe
w kwocie przeszło 28 i pół miliona zł, są to rozchody z budżetu miasta
Kalisza. W celu pokrycia deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej
zaciągniętych zobowiązań w 2015 roku planuje się zaciągnąć nowe
zobowiązania terminowe, czyli wyemitować obligacje komunalne na
kwotę ogółem 45 milionów zł. To, co zawsze Państwa radnych interesuje,
czyli wydatki majątkowe, to zaplanowano 84 zadania o charakterze
inwestycyjnym. Oprócz tych wszystkich zadań, które cieszą, bo były
przegłosowane i wypowiadali się o nich mieszkańcy Kalisza, są też takie,
które bardzo cieszą i są bliskie memu sercu, jak chociażby przedłużenie
ulicy Obozowej od urzędu celnego do ulicy Zachodniej, zakres zadania
obejmuje budowę nowego odcinka ulicy Obozowej długości 470 metrów
od ulicy Zachodniej do ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz
przebudowę ulicy Zachodniej na odcinku długości ok. 150 metrów od

ulicy Szczypiornickiej do ulicy Obozowej. W ramach realizacji zadania
powstanie na odcinku ulicy Obozowej od urzędu celnego do ulicy
Zachodniej nowy odcinek jezdni o powierzchni bitumicznej, jednostronny
chodnik oraz zjazdy na posesję z kostki brukowej, betonowej, odwodnienie
oraz oświetlenie. Natomiast w ulicy Zachodniej na przebudowywanym
odcinku jest planowane wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni,
obustronnych chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki
brukowej, betonowej, wykonanie odwodnienia oraz uzupełnienie
oświetlenia i usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Od strony
wiaduktu kolejowego powstanie dodatkowy pas lewoskrętu w ulicę
Obozową. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 4 miliony zł.
Kolejna sprawa to przebudowa skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulica
Złotą na rondo. Zakres prac obejmuje budowę dwupasowego ronda na
skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Złotą, przebudowę odcinka ulicy
Piłsudskiego od ronda do ulicy Majkowskiej w zakresie wykonania dwóch
jezdni dwupasowych, budowę chodników, zjazdów na posesje, z kostki
brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni
bitumicznej. Ponadto zostanie przebudowane odwodnienie, oświetlenie
oraz infrastruktura techniczna kolidująca z realizowaną inwestycją, na
realizację zadania zabezpieczono kwotę 4 miliony 80 tysięcy złotych i
zadanie jest zaplanowane do realizacji w okresie od maja do sierpnia
2015 roku. Będzie też przebudowa skrzyżowania 3 Maja – Warszawska,
mostu w ciągu ulicy Szopena. Będą remontowane inne ulice, będzie
przebudowa ulicy Niecałej, co było od dawna zapowiadane, itp.
– prezydent omówił niektóre zagadnienia. – Od realizatorów tego
budżetu, którymi są siedzący na tej Sali naczelnicy wydziałów i
kierownicy jednostek organizacyjnych miasta będę oczekiwał aktywności,
współdziałania i współpracy na wszystkich możliwych polach. Od tego jak
zostaną wykonane dochody miasta zależeć będzie poziom wydatków, a
powinniśmy uczynić wszystko, żeby mieszkańcy naszego miasta nie
doświadczyli negatywnych skutków tego budżetu. Dlatego z nadzieją na
osiągnięcie dobrych rezultatów w przyszłym roku bardzo proszę Wysoką
Radę o przyjęcie budżetu na 2015 rok wraz z autopoprawką. Starym,
dobrym zwyczajem, jak to jest po zmianie władzy, przyjmuje się budżet
poprzedników, a dopiero w kolejnym roku przygotujemy autorski projekt
– powiedział w podsumowaniu Grzegorz Sapiński.
Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie
uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Andrzej Plichta poprosił przewodniczących Stałych Komisji Rady
Miejskiej Kalisza o odczytanie opinii dotyczących budżetu na 2015 rok.

Głos zabrali kolejno:
1. Pan Adam Koszada, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
2. Pani Magdalena Spychalska, Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego,
3. Pan Piotr Lisowski, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej,
4. Pan Tomasz Grochowski, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej,
5. Pan Roman Piotrowski, Komisja Środowiska i Gospodarki
Komunalnej,
6. Pani Kamila Majewska, Komisja Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej Kalisza.
Opinie dołączone do protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił Kamilę Majewską o przedstawienie
podsumowującego stanowiska Komisji Budżetu i Finansów,
uwzględniającego opinie wszystkich komisji, analizujących projekt
uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Opinia dołączona do protokołu.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi Miasta Kalisza na 2015 rok.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Następnie Andrzej Plichta poprosił o zabranie głosu Irenę Sawicką,
Skarbnika Miasta, i przedstawienie obu opinii Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Irena Sawicka – Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała się na
temat projektu wieloletniej prognozy finansowej, ale również
wypowiedziała się w zakresie projektu uchwały budżetowej na rok 2015
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Ten sam skład
orzekający wydał opinię pozytywną, bez żadnych uwag. W swojej opinii,
którą Państwo posiadacie, Regionalna Izba Obrachunkowa mówi, w
jakiej wysokości są dochody i wydatki w projekcie budżetu 2015 roku.
Mówi również, że spełniona jest zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, bo organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym

planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące,
powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. To wszystko w
naszym budżecie jest spełnione i powoduje, że opinia jest pozytywna.
Poza tym jest wpisany również deficyt, który wynosi, tak jak mówił
wcześniej pan prezydent – 16 milionów 465 tysięcy 233 zł i 86 groszy i
jest wskazane, w jaki sposób zostanie on sfinansowany. Nastąpi to za
pomocą przychodów z tytułu emisji obligacji wartościowych. Mówi się w
tej opinii również, ile wynosi zadłużenie miasta na koniec 2015 roku,
wynosić ono będzie 196 milionów 971 tysięcy 598 zł i 51 groszy, co
stanowi 43, 51 planowanych dochodów. Mówi się również o łącznej
kwocie spłaty w roku 2015 rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji
wraz z odsetkami i poręczeniami, stanowi to kwotę 38 milionów 946
tysięcy 145 zł i 14 groszy, to jest 8, 60 proc. planowanych dochodów.
Podane są również planowane dochody miasta na 2015 rok, stanowią one
98, 59 proc. planowanych dochodów na 2014 rok. W tym momencie
poprzez autopoprawkę ta kwota ulega zwiększeniu – Irena Sawicka
przypomniała, że opinia jest w stosunku do projektu budżetu, który został
sporządzony na 15 listopada. – Wobec powyższego tutaj było, że te
dochody stanowią tylko 98, 59 proc., natomiast w tej chwili to uległo
zmianie. Również są tutaj kwoty dotacji celowych, subwencji oraz
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są one planowane
w wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponenta, czyli ministra
finansów bądź wojewody. Mówi się w tej opinii także, ile stanowią
wydatki, ogólne i majątkowe. Wydatki majątkowe, według tej wersji, którą
Państwo otrzymaliście – 72 miliony 650 tysięcy, poprzez autopoprawkę
ulegają zwiększeniu, ale powiem o tym przy autopoprawce. W opinii jest
zapis, ile wynoszą środki z gminnego programu profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych. Wiemy, że wszystkie wpłaty za
wydawanie koncesji powinny być przeznaczone na zwalczanie problemów
alkoholowych oraz narkomanii. W sumie w roku 2015 będzie to kwota 2
mln 100 tys. zł. Jest ona przeznaczona na gminny program profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 mln 785 tys. zł oraz
zwalczanie narkomanii – 315 tys. zł. Mówi się o kwocie rezerw, ogólnej i
celowej, mieszczą się one w granicach określonych w przepisach ustawy o
finansach publicznych. Mówi się o dochodach z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczeniu. Z
załącznika, który jest w tym zakresie sporządzony wynika, że będą one
stanowiły w 2015 roku kwotę – 13 mln 150 tys. zł. Skład Orzekający mówi
także o wydzielonych dochodach na rachunkach samorządowych
jednostek oświatowych. Poza tym mówi, że jest sporządzony załącznik
odnośnie wydatków jednostek pomocniczych, rad osiedli i sołectw. Mówi
również, że Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w
budżecie miasta Kalisza na 2015 rok środków stanowiących fundusz

sołecki, bo taka była wola rady. W opinii jest powiedziane, że w
załączniku nr 14 zaplanowano plan przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych. Projekt budżetu na 2015 rok
został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku, to jest odnośnie procedury
uchwalania, w sprawie trybu nad projektem uchwały budżetowej.
Wskazując na powyższe Skład Orzekający RIO postanowił jak w sentencji,
czyli jest to opinia pozytywna bez żadnych uwag – zakończyła Irena
Sawicka.
Następnie przewodniczący Rady poprosił Irenę Sawicką o przedstawienie
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na
2015 rok.
Irena Sawicka – najpierw przekazała informacje na temat wypowiedzi
RIO o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz. – Ten sam
skład w tym samym dniu – opinia pozytywna. Mówi się tutaj, w jakiej
wysokości są dochody, wydatki. A ponieważ dochody są zaplanowane w
mniejszej kwocie niż wydatki, mamy deficyt 16 mln 465 tys. 233 zł 86 gr.
RIO wskazuje również, że w budżecie jest zapisane, w jaki sposób zostanie
pokryty. Będzie to emisja obligacji – 45 mln zł. W tej opinii mówi się, ile
będzie stanowiło zadłużenie miasta. Na koniec 2015 r. będzie to kwota –
196 mln 971 tys. 598 zł 51 gr, co stanowi 43, 51 proc. planowanych
dochodów (maksymalnie może być 65 proc.) – powiedziała Irena
Sawicka. Przypomniała, że w autopoprawce zwiększa się dochody i
wydatki, wobec powyższego zadłużenie pozostające na tym samym
poziomie nie będzie stanowiło 43, 51 proc., tylko 42, 2 proc., czyli
zmniejszy się – zakończyła omawianie opinii RIO na temat możliwości
sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Irena Sawicka – w dalszej części swojej wypowiedzi skupiła się na
prezentacji autopoprawki, która jak powiedziała, musi być wprowadzona
do projektu budżetu, a jest też ujęta w wieloletniej prognozie finansowej.
Wynika ona z zadań omówionych na poprzedniej sesji, muszą one mieć
odbicie w roku 2015. – Najistotniejsze jest to, że łączna kwota dochodów
zwiększa się o 13 mln 394 tys. 578 zł, czyli teraz dochody łączne będą
stanowiły 466 mln 46 tys. 31 zł. Przypomnę, że w projekcie to było 452
mln zł, teraz jest 466 mln zł. Mówi się w autopoprawce o zwiększeniu
dochodów i wydatków o taką samą kwotę, czyli 13 mln 394 tys. zł. Teraz
wydatki łączne będą stanowiły 482 mln 511 tys. 265 zł 25 gr. Przypomnę
także, że w projekcie było 469 mln zł. I dość istotna rzecz, zwiększają się
wydatki majątkowe o kwotę 13 mln 365 tys. zł, były 72 mln 650 zł, a teraz
jest 86 mln 15 tys. 561 zł 35 gr – przedstawiła ogólnie autopoprawkę

skarbniczka i przeszła do kilku szczegółów. – Przy omawianiu
wieloletniej prognozy finansowej mówiłam o aneksie, który został
podpisany odnośnie nowego projektu „Zanieczyszczenie – znajdź
rozwiązanie”. Wobec powyższego, żeby nie rujnować tego projektu
budżetu padła propozycja, by ze szkół podstawowych zmniejszyć kwotę 60
tys. 938 zł 55 gr i przeznaczyć ją na ten projekt w gimnazjach. Jest to
związane z dofinansowaniem środków unijnych. Kolejna rzecz, która
znalazła się w autopoprawce, naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i
Inwestycji oraz dyrektor Zarządu Dróg Miejskich proponują, żeby
zmniejszyć w Rewitalizacji śródmieścia kwotę 590 tys. zł i wprowadzić 50
tys. zł na budowę ulicy Księdza Wacława Blizińskiego, natomiast 540 tys.
zł – na modernizację domu przedpogrzebowego (zadanie objęte
wieloletnią prognozą finansową). Powiedziałam, że z rewitalizacji
śródmieścia jest zdjęta kwota 590 tys. zł, było 4 mln zł i ta kwota
pozostanie, tylko następuje przesunięcie z wydatków majątkowych miasta
na wydatki majątkowe powiatu. I teraz w przypadku rewitalizacji
śródmieścia łączna kwota nie ulega zmianie – pozostaje 4 mln zł, z tym, że
w budżecie miasta będzie – 3 mln 410 tys. zł, a w budżecie powiatu – 590
tys. zł, w sumie 4 mln zł – Irena Sawicka omówiła budżet miasta i przeszła
do budżetu powiatu. – Zmniejsza się zadanie Przebudowa nawierzchni
jezdni w alei Wojska Polskiego na odcinku od ronda Westerplatte do ul.
Stawiszyńskiej I etap – 1 mln zł, zmniejsza się również Przebudowę i
remont lokali przy ul. Majkowskiej, to, o czym wspominałam w
wieloletniej prognozie – 2 mln 90 tys. zł, przesuwa się w czasie to
zadanie, natomiast 2 i pół mln zł zwiększa się z tych rzeczy, które
zmniejszono, na przebudowę skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą
Złotą na rondo, kwota 2 i pół miliona, no i to 590 tys. zł na rewitalizację
śródmieścia. Kolejna rzecz, która znalazła się w autopoprawce – zmienia
się nazwa zadania w pozycji 58 i 59, było – w poz. 58 jest – Wykonanie
projektu rozbudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkól
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki, powinno być Wykonanie
projektu rozbudowy sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki. Tak samo jest w poz. 59 przy
wykonaniu Izolacji ścian w tej szkole, zamienia się Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 na III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika. Kolejna rzecz, która była również omawiana przy wieloletniej
prognozie finansowej, a znalazła się także w projekcie autopoprawki,
„Działając razem – osiągniemy więcej. Współpraca jednostek samorządu
terytorialnego dla rozwoju aglomeracji kalisko-ostrowskiej”. Zadanie jest
dofinansowaniem środków unijnych. Kolejna rzecz, ona też była
omawiana, plan gospodarki niskoemisyjnej, zmniejsza się dochody
bieżące w rozdziale Pozostała działalność – 38 tys. 130 zł, natomiast
zwiększa się w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu – kwota 38 tys. 130 zł. I ostatnia rzecz, która miała wpływ na
zwiększenie dochodów, jak i wydatków, w związku z przesunięciem
wpływów płatności z tytułu refundacji poniesionych wydatków na
realizację, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 13 mln 394 tys. 578
zł 45 gr, zwiększamy dochody i wydatki majątkowe o taką kwotę. Są to
zadania, Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym
– etap I, kwota 10 mln 321 tys. 453 zł i Przebudowa ciągu ulic
Wrocławskiej – 3 mln 44 tys. 107 zł 51 gr. Zwiększamy również wydatki
bieżące, ponieważ była różnica między dochodami, o większą kwotę
zwiększono wydatki troszeczkę mniejszą, w celu zrównoważenia budżetu
kwota 29 tys. 17 zł 10 gr zwiększa nam rezerwy ogólne i celowe
– zakończyła wypowiedź na ten temat skarbniczka miasta.
Dyskusja nad autopoprawką i projektem uchwały w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok – stanowiska klubów.
Andrzej Plichta otworzył dyskusję.
Magdalena Spychalska – przedstawiła stanowisko w imieniu Klubu
Radnych Stowarzyszenia Wspólny Kalisz. – Po wielu dyskusjach
zdecydowaliśmy, że nasz klub zagłosuje za przyjęciem projektu budżetu.
Miasto musi funkcjonować bez zakłóceń, więc przygotowany w
ustawowym terminie budżet przez poprzednie władze przyjmiemy.
Zastrzegamy jednocześnie, że w toku jego realizacji wprowadzać
będziemy niezbędne zmiany przynoszące korzyść mieszkańcom Kalisza.
Zrobimy wszystko, aby zmiany były przemyślane, merytoryczne i
oszczędne. Mieszkańcy Kalisza oddając glosy w wyborach na obecną
koalicję jasno wyrazili swoje poglądy i oczekują od nas zmian w
kierunkach rozwoju miasta i jego zarządzania. Te zamierzenia realizować
będziemy już w 2015 roku – poinformowała szefowa Klubu Radnych
Stowarzyszenia Wspólny Kalisz.
Adam Koszada – przedstawił stanowisko Klubu Radnych PiS. –
Uchwała budżetowa jest najważniejszą spośród uchwalanych przez
Wysoką Radę dla dobra naszego miasta. Ma ona jednak odgórnie
narzucone ramy i terminy, które muszą zostać wykonane bez względy na
wybory i zmieniającą się władzę. Przekazany nam przez poprzedników
projekt budżetu bynajmniej nie jest projektem naszych marzeń, marzeń
kaliszan. Jest raczej, w dużej mierze, rachunkiem za marzenia poprzedniej
ekipy. Ten rachunek to między innymi płatności za inwestycje wykonane w
roku wyborczym, które zostają przeniesione na następny rok, ale przede
wszystkim wzrastające zadłużenie naszego miasta. Nasz klub czuje się
jednak odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie Kalisza, jego szkół,

urzędów czy przychodni. Wiemy, że zmiany, które muszą zostać
wprowadzone mają być jak najbardziej merytoryczne, przemyślane,
oszczędne i odpowiadające najwyższej władzy w tym mieście, kaliszanom.
Nie jest naszym celem negowanie i krytykowanie, ale prawdziwe zmiany
przynoszące długofalowe, pozytywne skutki. I takie zmiany będziemy w
tym roku wprowadzać. Będziemy przy tym pamiętać o żywotnych
interesach mieszkańców, nadziejach, jakie mają w związku ze zmianą
władz miejskich. Będziemy pamiętali o naszych obietnicach złożonych w
trakcie kampanii wyborczej. Niezbędne jest przy tym nowe spojrzenie,
bilans otwarcia, który również będzie wskazywał, jakie dziedziny
gospodarki miejskiej wymagają szczególnej uwagi. Dlatego przychylamy
się do wniosku o zewnętrzny audyt. Budżet, za którym głosować dziś będą
radni Prawa i Sprawiedliwości będzie więc musiał być wielokrotnie
poprawiany, w takim zakresie, jaki przewiduje prawo i potrzeby kaliszan,
a przesłanką do jego przyjęcia jest dla nas jedynie troska o sprawne
funkcjonowanie miasta – powiedział przewodniczący Klubu Radnych PiS.
Dariusz Witoń – stanowisko Klubu radnych SLD. – Zastanawialiśmy
się, jak podejść do tego budżetu, jak będzie wyglądała dyskusja nad jego
uchwaleniem. Przygotowaliśmy dwie wersje stanowiska, uzależnione od
tego, jak zachowają się radni z koalicji poprzedniej, którzy go tworzyli.
Widać nie wychodzą do głosu, zatem zaproponuję opinię, nazwałbym,
bardzo delikatną i bardzo krótką. Pozostałą pozostawimy sobie do
ewentualnej dyskusji w późniejszym terminie. Terminy ustawowe
nakładają na obecną koalicję rządzącą konieczność uchwalenia budżetu
miasta do końca grudnia 2015 roku. W związku z powyższym musimy dziś
zagłosować „za” przyjęciem tego budżetu przygotowanego przez byłego
prezydenta i radnych z jego otoczenia. Musimy go przyjąć mimo wielu
uwag, jakie do niego mamy. Ale chciałbym zapewnić z tego miejsca
mieszkańców Kalisza w imieniu Klubu Radnych SLD, że dokonamy w nim
wspólnie wielu zmian, na których wprowadzenie nie mogliśmy sobie
pozwolić z uwagi na bardzo krótki okres otrzymania przez nas mandatów
radnych do dnia dzisiejszego – zakończył wystąpienie szef tego klubu.
Dariusz Grodziński – mam nadzieję, że to nie był przykład dwulicowości
oraz braku kompetencji, bo nic nie musimy, zgodnie z prawem. Nic nie
musimy. Budżet można nawet w marcu przyjąć, a jak nie to RIO za nas
przyjmie. Pozwolę sobie zaproponować stanowisko, syntetyczne, Klubu
Radnych PO RP. Według nas to bardzo dobry projekt budżetu. Jest
stabilny, rozwojowy i mądry. Tak samo zresztą jak te poprzednie, którym
byliście Państwo, w naszej ocenie, bezrefleksyjnie przeciwni, tutaj ukłon
szczególnie do PiS i SLD. Udało nam się zmniejszyć w nim wydatki
bieżące planując je na 2015 rok w wysokości 396 i pół miliona złotych

wobec 419 milionów dochodów bieżących. To ważne, było takie założenie,
żeby zejść poniżej magicznej granicy – 400 milionów. To nie tylko spełnia
warunki art. 242 ustawy o finansach publicznych, którego większość
Państwa jeszcze nie zna, a zapewniam, że ten przepis zna już Państwa, ale
także stabilizuje sytuację finansową Kalisza. Na inwestycje, które budują
miasto przeznaczyliśmy 72, 6 miliona zł, to dobry start. Tu pozwolę sobie
przytoczyć parę przykładów wydatków majątkowych. Milion 500 zł na
prace projektowe i przygotowawcze budowy drogi krajowej 25, łączącej
planowany zjazd przy alei Wojska Polskiego z ul. Poznańską, to fragment
obwodnicy Kalisza, nad którą konsekwentnie, od lat, pracujemy
wykonując wszystkie zadania, które jako miasto możemy wykonywać
lobbując za tym gdzie się tylko dało. Przypomnę Państwu, że udało nam
się wprowadzić drogę krajową 25, na odcinku Konin Kalisz Ostrów, na
listę rezerwową kontraktu terytorialnego, jaki zawarł marszałek
województwa z rządem RP. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul.
Zachodniej oraz otaczającego go kompleksu drogowego udrożni ważne
tereny inwestycyjne tej strefy przemysłowej. Da to nowe możliwości
inwestorom, których profesjonalnie poprowadzi za przysłowiową rękę
utworzone w minionej kadencji biuro obsługi inwestora i którzy
skorzystają ze stworzonego przez nas pakietu inwestora z całą paletą
ułatwień i przyśpieszeń proceduralnych oraz ulg podatkowych, zwolnień i
preferencji finansowych. To wszystko zrobiliśmy w poprzedniej kadencji.
Projekt tego budżetu zawiera wiele ważnych inwestycji w szkoły i
przedszkola, wyrównujące standard opieki, nauki i rozwoju sportowego
dzieci wszędzie, także w placówkach na obrzeżach miasta. Wszak dzieci ze
Szczypiorna, Sulisławic, Dobrzeca czy Winiar mają takie samo prawo do
dobrych warunków edukacji i rozwoju oraz lekcji wychowania fizycznego,
jak ich rówieśnicy z dużych szkół obwodowych centrum miasta, to
zobowiązanie nas wszystkich wobec tych najmłodszych. Stadion
lekkoatletyczny przy ul. Łódzkiej, pozyskaliśmy na ten cel 9 mln zł z
ministerstwa sportu i turystyki, te pieniądze są zakontraktowane na lata
2015-2016 i to jest w budżecie. Musimy dobrze dokończyć tę inwestycję,
ponieważ środowisko sportowe czeka na stadion z utęsknieniem. Tu moje
osobiste wielkie podziękowania dla pana posła Mariusza Witczaka, który
pracując z nami współorganizował wiele środków finansowych na drogi
dla Kalisza, służbę zdrowia czy rozwój szkolnictwa wyższego, ale
pieniądze na stadion miejski to jest jego indywidualna, jednoosobowa
zasługa. W projekcie tego budżetu znajdują się wszystkie zadania
wybrane przez mieszkańców Kalisza w głosowaniu nad funduszem
obywatelskim w kwocie blisko 5 mln zł. Jest też zapisane 4 mln zł na
przebudowę i renowację Głównego Rynku, sam ratusz właśnie jest
kończony, kiedy będą zdejmowane rusztowania, będzie można nową
nawierzchnię robić nie uszkadzając jej później rusztowaniem. Są też z

pozoru małe, ale jakże ważne inwestycje, jak na przykład budowa ronda u
zbiegu Stanczukowskiego i Złotej oraz przebudowa ulicy Niecałej. Z
wydatków majątkowych przejdźmy do tych bieżących, a tutaj garść, a
konkretnie trzy bliskie memu sercu refleksje. Po pierwsze, dobra
edukacja, to moja troska, wzrost wydatków na wychowanie i oświatę o 3,4
proc. pozwolił łącznie w dwóch udziałach przekroczyć kolejną granicę
ponad 180 mln zł na edukację w Kaliszu. Strategia nielikwidowania
żadnej placówki oświatowej dla dobra dzieci i polityka pełnego przyjęcia
dzieci do przedszkoli została zrealizowana. Nowe szkoły, matura
międzynarodowa, liceum siatkarskie, projekty edukacyjne, doskonalące
nauczycieli, wszystko jest zadbane w tym projekcie budżetu. Teraz czas na
żłobki, bo tak z wiceprezydentem Jackiem Konopką planowaliśmy.
Kultura – to jest moja pasja, w dziedzinie 921, kultura i dziedzictwo
narodowe, wzrost o 1,5 proc., Filharmonia Kaliska to perła w koronie
Kalisza i duma całej Polski, entuzjastycznie przyjęte nowe projekty
muzyczne, jak Akustycznie w muzeum czy Muzyczny rynek. Planowałem
kolejne, jak Komoda pełna jazzu czy Muza pod muzami, w klubach o
tychże nazwach. Uważam, że trzeba je realizować. Rozbudowa i nowe
możliwości dla Galerii Jana Tarasina, która dzięki nowej dyrekcji podbija
serca coraz młodszej publiczności. Owocna współpraca artystyczna z
Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, a nade wszystko
eksplozja aktywności obywatelskiej. W 2009 roku miasto Kalisz
przeznaczyło na wsparcie społecznych projektów kulturalnych 120 tys. zł,
rok 2014 zamknęliśmy kwotą 480 tys. zł, a w tym projekcie budżetu
zaplanowane jest 470 tys. zł. Ten wzrost na przestrzeni kadencji o 400
proc. to dziesiątki wspaniałych imprez i wydarzeń kulturalnych. Jestem z
tego dumny. No i rekordowa kwota na renowację zabytków – w tym roku
700 tys. zł, także w tym projekcie budżetu zapisana. Wszystko po to, żeby
najstarsze miasto w Polsce wypiękniało. Trzeci segment – sport, to jest
mój żywioł. W dziale 926 – kultura fizyczna, to wszystko jest wprawdzie
constans, ale przypomnę, że ogromne wzrosty rzędu nawet 30 proc. w
skali roku następowały, kiedy zadbaliśmy o pozycję sportu w Kaliszu
tworząc pakiet stabilizacyjno-rozwojowy dla sportów ligowych.
Wykorzystały je wszystkie dyscypliny oprócz piłki nożnej, mimo że miały
podwojone stawki. Są też stypendia sportowe dla medalistów mistrzostw
kraju, Europy, świata. Dzięki temu Kalisz wygrywał i to też jest w tym
budżecie. Rozwinięty, profesjonalny, atrakcyjny Bieg Ptolemeusza, który
w tym roku powinien ściągnąć co najmniej 2000 startujących w biegu
głównym. Reasumując, to dobry budżet, który dodatkowo zasilą jeszcze
wolne środki 2014 roku. Tak, ponieważ jako osoby odpowiedzialne
oparliśmy się pokusie kiełbasy wyborczej kumulując nadwyżkę budżetową
na 2015 rok, o jej dokładnej wysokości dowiemy się w lutym i wtedy do
wątku wrócimy, ale już teraz apelujemy o nieprzejadanie tych środków.

To nie jest prezent dla was, tylko efekt mądrego gospodarnego i
bezpiecznego rządzenia, w jakim wraz z Samorządnym Kaliszem i
Wszystko dla Kalisza uczestniczyliśmy. I za mądrość, uczciwość,
pracowitość pragniemy podziękować naszym koalicjantom. Tych cech
także od obecnie rządzących będziemy oczekiwać i wymagać. Poprzyjcie
ten projekt budżetu, bo jest bardzo dobry, być może ostatni tak dobry,
przynajmniej do 2019 roku. Oby nie! Ale każdy następny będziemy
wnikliwie oceniać głównie pod kątem środków unijnych, których rzekomo
tak mało było. I tu uwaga, mamy w projekcie na 2015 rok zapisane 27
mln zł dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Jak to ma
się do treści waszych kampanii wyborczych? Powtórzę, każdy następny
budżet będziemy oceniać pod kątem poziomu środków unijnych, bo
podobno można znacznie więcej. A te środki, co my wyjeździliśmy i
wywalczyliśmy należały się, tutaj cytuję, te słowa padły z tego miejsca,
„jak psu zupa”. I dwie końcowe uwagi, po pierwsze, odliczymy Państwu
od politycznego rachunku 300 mln zł, które są przeznaczone na
zintegrowane inwestycje terytorialne, na harmonijny rozwój aglomeracji
kalisko-ostrowskiej, to efekt ciężkiej pracy samorządowej poprzedniej
kadencji, to już mamy, dzięki zaangażowaniu marszałka Marka Woźniaka,
prezydenta Janusza Pęcherza, posła Mariusza Witczaka,
przewodniczącego Radosława Kołacińskiego, mnie i kolegów
wiceprezydentów, tu się kłaniam Jackowi Konopce, załogi BOIiPS,
pracowaliście Państwo nieludzko ciężko wręcz oraz porozumienia z
pozostałymi samorządami aglomeracji. Jest to jeden z nielicznych ZIT-ów
w Polsce niedotyczący metropolii wojewódzkich, a jedyny taki w
Wielkopolsce, którego wielu, ale to wielu nam zazdrości. I po drugie
deklarujemy pomoc i konsulting w tej kwestii, zarówno ZIT-ów, jak i
innych środków zewnętrznych, unijnych, wiemy, że nie macie Państwo
doświadczeń w tym zakresie, a tę koalicję oceniamy nie jako
merytoryczną, tylko bardziej jako wypuszczony w polityków. Nasze obawy
są w pełni uzasadnione, a szkoda nam miasta, żeby nie wpadło w
stagnację. Dlatego składam tę deklarację bardzo poważnie, nie tylko w
imieniu moim i klubu radnych, ale i z upoważnienia przewodniczącego
PO w Kaliszu posła Mariusza Witczaka oraz pani marszałek Marzeny
Wodzińskiej – zakończył Dariusz Grodziński.
Jolanta Mancewicz – członkowie Klubu Radnych Wszystko dla Kalisza
pozytywnie oceniają przedłożony projekt budżetu na 2015 rok. Nie muszę
omawiać jego kolejnych elementów, bo zajmowały się tym komisje, nie
będę tutaj przytaczać, czego będzie więcej, a czego – mniej. Ale słuchając
wypowiedzi moich kolegów radnych, pana Darka Witonia, to widzę, że są
bardzo wielkie obawy odnośnie tego budżetu. Państwo zagłosujecie, ale
właściwie to tak, jak byście nie chcieli zagłosować, więc uważam, że może

nie głosujmy tego budżetu, jeżeli takie obawy są i taki ten budżet jest „nie
jak powinien być”, to przecież proszę Państwa – nie musimy podjąć tej
uchwały dziś. Możecie Państwo opracować dobry budżet, waszym
zdaniem, nowy budżet – powiedziała i stwierdziła, że budżet jest dobrym
budżetem dla mieszkańców miasta. Następnie szefowa Klubu Wszystko
dla Kalisza wymieniła inwestycje, które ją najbardziej cieszą.
Wspomniała pół miliona zł na profilaktykę zdrowotną, bo zdrowie, jak
powiedziała, jest najważniejsze. Dodała, że Klub Wszystko dla Kalisza od
wielu lat zajmuje się profilaktyką i są już tego efekty. Wyraziła nadzieję,
że akcje zdrowotne pozostaną w budżecie, mimo zapowiedzi, że będzie
bardzo dużo zmian. Podsumowała, że członkowie tego klubu radnych
zagłosują „za”.
Stanisław Paraczyński – z wiadomych względów będę głosował za
budżetem, tylko muszę powiedzieć, (a znam się trochę na tym, bo
prowadzę budżet piekarni, choć to nie są porównywalne rzeczy), nikomu
jeszcze nie udało się opracować idealnego budżetu – powiedział i wyraził
nadzieję na możliwość zmian w ciągu roku, w przypadku sytuacji
losowych, powiedział też, że budżet będzie dobrym kierunkiem dla
mieszkańców Kalisza.
Adam Koszada – pytał radnych PO czy wiedzą, jak głosowali posłowie z
Kalisza, z ramienia PO, w kwestii poprawek wniesionych w Sejmie do
budżetu. „Bo jeżeli my tutaj na dole będziemy się starali, a nie będziemy
mieć poparcia tam, na górze, to nic z tego nie wyjdzie” – powiedział.
Artur Kijewski – stwierdził, że bardzo mu było miło wysłuchać pełnego
profesjonalizmu wystąpienia pana Grodzińskiego. Nazwał je też „ładnymi
słowami i pięknymi cyframi”. Ale jak dodał, gdyby wszystko było tak
idealne, najbogatszymi ludźmi na świecie byliby profesorowie ekonomii,
którzy uczą, jak inwestować na giełdzie. A niestety tak nie jest.
Podkreślił, że czasem trzeba w życiu zmienić spojrzenie na pewne rzeczy,
nie można być sztywnym. Z wystąpienia Dariusza Grodzińskiego
wynikało też, że każdy klub „pokochał” pewne dziedziny, ale jego
zdaniem trzeba „kochać” wszystkie dziedziny. Co do zapowiadanych
zmian w budżecie stwierdził, że trzeba mieć pokorę. Piękne drogi nie
okazały się wyznacznikiem dla społeczeństwa, które zadecydowało
inaczej. Na zakończenie radny żywił przekonanie, że wspominamy w
wystąpieniu pana Grodzińskiego poseł Witczak, „który wszystko dla
Kalisza załatwił” równie ochoczo będzie pomagał koalicji obecnie
rządzącej w mieście i będzie ją wspierał.

Kamila Majewska – powiedziała, że przedstawiciele poprzedniej koalicji
zawsze chwalili swoje budżety, „mimo że są zaciągnięte kredyty, po to
tylko, żeby spłacać długi wcześniej przez was zaciągnięte”,
zaakcentowała. Dodała, że mieszkańcy ocenili to wszystko w tych
wyborach.
Tadeusz Skarżyński – nasze miasto stoi ponad 1750 lat i aż dziw, że
przetrwało, kiedy nie było Platformy Obywatelskiej – ironizował. Ocenił,
że ten budżet nie jest idealny, bo zadłużenie miasta wzrasta.
Jolanta Mancewicz – zwróciła się do Artura Kijewskiego. – Bardzo mi
przykro, bo mówił pan o pokorze, że takie są wyniki wyborów. Proszę
pana, my jesteś dumni z tych wyników. Stowarzyszenie Wszystko dla
Kalisza ma 5 mandatów w radzie, czyli tyle samo co PiS, który jest dużą
partią polityczną, a my jesteśmy skromnym stowarzyszeniem. Jesteśmy z
tego dumni, że mieszkańcy nam zaufali – zakończyła radna i jeszcze raz
zaapelowała, żeby radni obecnej koalicji nie głosowali za tym budżetem.
Dariusz Grodziński – odniósł się do słów Tadeusza Skarżyńskiego
pytając go czemu uważa, że zadłużenie jest złe. Podkreśli raz jeszcze, że
zadłużenie jest na niskim, bezpiecznym, stabilnym poziomie.
– Nieprawdą jest, że zadłużenie będą spłacać nasze dzieci. Najstarsze
zadłużenie jest chyba dwudziestoparoletnie, więc my je spłacimy.
Wpadłem na taki szatański pomysł, zobaczyłem oświadczenia majątkowe
radnych, tutaj nas krytykujących, ich indywidualny stopień zadłużenia,
który wynosi 50 procent. Wiemy, że jak ktoś mądrze zaciągnie kredyt, to
jest to inwestycja, która procentuje, a nie osłabia daną rodzinę. Tutaj też
nie są pieniądze przejedzone. W bezpiecznych i mądrych warunkach
zarządzanie długiem jest bardzo dobre i bardzo skuteczne – podkreślił.
Dariusz Witoń – panie radny, coś to liczenie słabo panu wychodzi, chcę
powiedzieć, że obecny na Sali, krytykujący ten budżet radny Dariusz
Witoń w tej kadencji nie zaciągnął żadnego kredytu. Dlatego nie wiem,
skąd panu wychodziło 50 proc – stwierdził.
Tadeusz Skarzyński – kiedy zaciągam kredyt prywatnie, to odpowiadam
za to osobiście, natomiast kiedy myślę o mieszkańcach tego miasta, to jest
to bardzo duża odpowiedzialność. To było złe porównanie. Dla mnie
zadłużenie może być, zwłaszcza na inwestycje, ale wzrost tego zadłużenia,
który cały czas odnotowujemy, nie jest rzeczą dobrą dla miasta i kaliszan
– skomentował.

Artur Kijewski ad vocem wypowiedzi Jolanty Mancewicz i Dariusza
Grodzińskiego – „rada miejska to nie szpital na peryferiach ani nie jakaś
przychodnia, to są znacznie szersze tematy”. Poparł wypowiedź Tadeusza
Skarżyńskiego i wyraził opinię, że najłatwiej się zadłużać za nieswoje
pieniądze na nieswoje sprawy. Nazwał nietaktem zwracanie uwagi, kto z
radnych i ile zarabia.
Sławomir Chrzanowski – jeśli pokazujemy i pan Dariusz Grodziński
mówi o tym, ile w ostatnich latach zostało inwestycji zaciągniętych w
zaprzęgu do Kalisza, to też pokazujemy, ile musieliśmy dodatkowo do
odpowiednich garnuszków nalać – 20 proc. bądź 50 proc. Na to zostały
zaciągnięte zobowiązania, to jest rzecz naturalna. Dlaczego mówię o
pewnej prawidłowości. Jeśli okaże się, że nie radzicie sobie w taki sposób,
jakbyście planowali właśnie ze środkami zewnętrznymi, to za chwilę nam
pokażecie, że to zadłużenie jest mniejsze – powiedział.
Przewodniczący zaproponował najpierw przegłosowanie zgłoszonej
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na
2015 rok.
W głosowaniu radni byli jednomyślni, 24 głosy „za”.
Następnie radni przegłosowali uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na
2015 rok wraz z autopoprawką.
W głosowaniu również 24 osoby były „za”
Andrzej Plichta stwierdził przyjęcie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok.
Przerwa.
Ad. 6. powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza.
W dniu 24 grudnia do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały
w tej sprawie. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu panią Ewę
Maciaszek, naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Podjęcie uchwały wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz
Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
Ewa Maciaszek – jeszcze raz przypomniała, że ze Związku wpłynął
wniosek o podjęcie tej uchwały jeszcze w grudniu. Powołała się na
ustawę o samorządzie gminnym oraz Statut Związku przedstawiając
zasady reprezentowania w nim miasta (5 głosów). Jak powiedziała, w
uchwale jest dodatkowo zaproponowanych dwóch przedstawicieli miasta
w zastępstwie, w przypadku nieobecności pozostałych przedstawicieli.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Środowiska
i Gospodarki Komunalnej.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia
reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych
przedstawicieli Miasta Kalisza, w którym znajdują się nazwiska
zaproponowanych osób.
Nikt nie zabrał głosu, w głosowaniu 23 osoby były „za”.
VI. Odpowiedzi na Interpelacje.
Andrzej Plichta przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej
Kalisza dwoje radnych złożyło pisemne interpelacje i zgodnie ze Statutem
na odpowiedź jest 21 dni od dnia złożenia interpelacji, czas ten upływa 8
stycznia 2015 roku.
VII. Interpelacje.
Interpelacje złożyli:
Mirosław Gabrysiak – zwrócił się z prośbą do Prezydenta o postawienie
wiat przystankowych na ul. Rzymskiej. Na tej ulicy, za wiaduktem
kolejowym, na ostrym zakręcie, jest przystanek nie posiadający żadnego
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Mieszkańcy tego rejonu miasta zgłosili problem i proszą o interwencję.

Mirosław Gabrysiak – sprawa dotyczy oświetlenia ulicznego na ul.
Sulisławickiej, od ochotniczej straży pożarnej do skrzyżowania z ul.
Celtycką. Jest to krótki odcinek, gdzie panują kompletne ciemności, mimo
że domów w tej części osiedla jest coraz więcej.
Pytał:
1) Kiedy powstanie tam oświetlenie uliczne, tym bardziej że nie ma
chodnika i osoby poruszające się są narażone na niebezpieczeństwo
utraty życia?
2) Czy prawdą jest, że na postawienie lamp ulicznych nie zgadza się
jeden z mieszkańców ul. Sulisławickiej, czy to możliwe, żeby jedna
osoba blokowała inwestycję, której oczekuje większość
mieszkańców?
3) Czy są plany pociągnięcia oświetlenia ulicznego dalej, na ul.
Celtycką, od skrzyżowania z ul. Sulisławicką w kierunku Piwonic?
Wprawdzie nie ma tam jeszcze domów, ale są już podzielone
działki, powstał asfalt, a mieszkańcy zarówno Sulisławic, jak i
Piwonic często jeżdżą tamtędy na rowerach, biegają, uprawiają
nordic walking i inne sporty, zatem brak oświetlenia może stanowić
poważne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Jacek Konopka – od mieszkańców ul. Stanisław Wojciechowskiego i
Armii Krajowej otrzymał sygnały, że ulica ta stała się w ostatnim
czasie swego rodzaju osiedlową obwodnicą. Do szybkiej jazdy
zachęcają dobry stan nawierzchni i niewielkie stosunkowo natężenie
ruchu. Nadmierna prędkość w połączeniu z łukiem drogi i zimowymi
warunkami stanowią realne niebezpieczeństwo wypadków. Prosił o
zainteresowanie tematem i działania, tak aby sprawdziła się zasada, że
Polak był mądry przed szkodą.
Dariusz Grodziński – razem z prezydentem Januszem Pęcherzem i
odpowiedzialnym merytorycznie za te kwestie wiceprezydentem
Jackiem Konopką ustaliliśmy ulgi w czynszu dla wynajmujących
lokale użytkowe w zasobach miejskich – 30 proc. obniżki za
dzierżawioną powierzchnię oraz od 70 do 90 proc. obniżki na
użytkowane przez nich gospodarczo pomieszczenia piwniczne na cele
magazynowe lub restaurację. Wprowadziliśmy także trzyletni program
dla nowych najemców zaczynających swoją działalność. Teraz
słyszymy, że już w pierwszym miesiącu urzędowania tuż przed
świętami Bożego Narodzenia podnieśliście Państwo czynsz
restauratorce, która od 20 lat prowadzi swoją działalność w piwnicach
ratusza i świeżo zainwestowała kilkadziesiąt tysięcy złotych w remont
lokalu. Podwyżka ta ma być rzędu 400 procent.
Pytał:

1) Jaka będzie polityka czynszowa i na czym będzie polegała?
2) Co dokładnie oznacza propagowany przez pana czynsz uzależniony
od obrotu, kiedy i jak zamierza go pan wprowadzić?
3) Czy zdaje sobie pan sprawę, że usługi restauratorskie obok
działalności kulturalnej pełnią najskuteczniej funkcje
rewitalizacyjne?
4) Co panem kierowało przy podejmowaniu tej konkretnej decyzji,
jakie jest jej uzasadnienie?
5) Co pan zrobi jak restauratorka wycofa się ze swojej działalności,
czy ma pan już pomysł na to miejsce, czy są inne osoby
zainteresowane otwarciem tam jakiejś działalności?
6) Czy są możliwe jeszcze negocjacje w tej sprawie i podjęcie nowych
ustaleń?
Radny prosił o takie negocjacje i nowe ustalenia.
Tadeusz Skarżyński – za pośrednictwem pana prezydenta chciałbym
zwrócić się z pytaniami do pana prezesa Jacka Quoosa, prezesa kaliskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dotyczącymi nowo
oddawanych do użytku budynków KTBS. Niepokój wielu kaliszan,
zwłaszcza bezpośrednio zamieszkujących bądź mających zamieszkać w
tych budynkach budzi terminowość i stan prowadzonych prac.
VIII. Zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
X. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie
V sesji. Następna sesja, VI, odbędzie się 29 stycznia 2015 roku
o godz. 9.

