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Protokół nr 13/2015
Z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się 27 listopada 2015 roku

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i
materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na
2016-2030.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący komisji Roman Piotrowski otworzył posiedzenie witając wszystkich radnych
i przybyłych gości.
Ad. 2
Przewodniczący Roman Piotrowski zwrócił się do członków komisji z pytaniem, czy mają
jakieś uwagi bądź propozycje zmian w przedłożonym porządku obrad. Wobec ich braku
zaproponował głosowanie, w wyniku którego porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie.
6 osób za (6 obecnych).
Ad.3
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Przewodniczący komisji zaznaczył, że
na kilku wcześniejszych komisjach rady zarówno naczelnicy merytorycznych wydziałów
Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych, jak i pani Skarbnik obszernie
wypowiadali się na ten temat w związku z czym zaproponował, by w razie jakichkolwiek
wątpliwości czy niejasności co do omawianego projektu uchwały przyjąć formułę pytań
kierowanych do obecnych na posiedzeniu naczelników i Skarbnik Miasta. Wobec braku pytań
radni przeszli do głosowania: 4 osoby za, 3 wstrzymały się od głosu (7 obecnych).

Ad.4
Radni przeszli do omówienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na 2016-2030. Podobnie jak w punkcie 3 porządku obrad przewodniczący
komisji zaproponował formułę pytań skierowanych głównie do obecnej na posiedzeniu Ireny
Sawickiej, Skarbniczki Miasta.
Radny Paweł Gołębiak zapytał o 2,5 procentowe cięcia, choć jak podkreślił powinien zadać to
pytanie we wcześniejszym punkcie obrad dotyczącym uchwały budżetowej. Interesowało go,
czy dotyczą one wszystkich jednostek. Pani Skarbnik potwierdziła, że tak, ale też wyjaśniła,
jak ma to być realizowane. Podkreśliła, że w ramach prac nad projektem przyszłorocznego
budżetu odbyło się siedem bądź osiem spotkań z naczelnikami i kierownikami jednostek
organizacyjnych miasta. Już na pierwszym spotkaniu, podczas którego przedstawiany był cały
zebrany przez nich materiał, okazało się że same wydatki bieżące okazały się o ponad 32
miliony złotych wyższe od możliwych do zrealizowania. W związku z tym przed kolejnymi
spotkaniami poszczególni naczelnicy i kierownicy, także w wyniku rozmów z prezydentem i
merytorycznymi wiceprezydentami, mieli przeanalizować co w ich poszczególnych działach
związanych z wydatkami może zostać zdjęte. Na tej podstawie sporządzone zostały
odpowiednie korekty. Jednak na finalnym już etapie prac nad projektem uchwały
stwierdzono, że być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dodatkowych
oszczędności w wysokości 2,5 procent w stosunku do budżetów, którymi dysponują
poszczególni naczelnicy, czy kierownicy jednostek. Cel był taki, jak zaznaczyła pani
Skarbnik, by pewne zadania inwestycyjne mogły być finansowane, ale zarazem omawiane
cięcia nie dotykałyby sfer, gdzie sytuacja na to nie pozwala. Tak było np. w przypadku
żłobków, gdzie wynagrodzenia są dość niskie. W pozostałych jednostkach np. oświatowych
zaplanowane cięcia, też nie miałyby dotyczyć wynagrodzeń, a raczej wydatków bieżących na
tzw. obsługę, a więc związanych chociażby z ogrzewaniem, czy oświetleniem. Miałoby to w
pewien sposób zmusić kierowników jednostek do oszczędzania. Była przecież robiona
termomodernizacja i modernizacja szkół i placówek oświatowych, na którą miasto wydało
ogromne pieniądze, a której wymiernym efektem miały być oszczędności właśnie z tytułu
m.in. zmniejszonych wydatków na ogrzewanie, natomiast dotychczas poczynione obserwacje
co do potrzeb zgłaszanych przez poszczególne szkoły, oszczędności tych w ogóle nie widać.
Stąd też m.in. wzięły się zaproponowane w projekcie cięcia, ale jak zaznaczyła pani Skarbnik
ponieważ budżet oświaty jest stosunkowo duży, nie spowoduje to katastrofy i dodała, że w
ciągu roku bardzo dokładnie analizowana jest zarówno strona dochodów jak i wydatków, a i
radni stosownymi uchwałami Rady przyjmują na kolejnych sesjach, w zależności od
aktualnych potrzeb miasta, zmniejszenie bądź zwiększenie wydatków na określone zadania.
Pani Skarbnik rozwiała też wątpliwości radnego Krzysztofa Ścisłego, co do tego, iż skoro nie
wszystkie jednostki objęte zostaną 2,5 procentowymi cięciami, to inne – na zasadzie
wyrównania – będą musiały liczyć się z ograniczeniami rzędu 3 czy 5 procent. Pani Irena
Sawicka wyjaśniła, że taka sytuacja nie wchodzi w grę.
Wobec braku pytań związanych z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Kalisza na 2016-2030 radni przeszli do głosowania: 5 osób za, 3
wstrzymały się od głosu (8 obecnych).
Ad. 5
W tym punkcie obrad wiceprzewodniczący komisji Dariusz Witoń zapoznał radnych z treścią
odpowiedzi Prezydenta Miasta na skierowane wcześniej przez komisję pismo dotyczące
prochów Legionistów Polskich znajdujących się w kaplicy rodziny Żuczkowskich na
Cmentarzu Miejskim przy ul. Górnośląskiej. Pan Prezydent informuje, że w przedmiotowej
sprawie stanowisko zajął Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, według

opinii którego przeniesienie prochów Legionistów z dotychczasowego miejsca spoczynku jest
bezzasadne. Kaplica, w której spoczywają jest obiektem zabytkowym, w bardzo dobrym
stanie technicznym i estetycznym. Ponadto przed kaplicą postawiono murowaną tablicę z
nazwiskami Legionistów, a więc jest to miejsce oznaczone. Prochy Legionistów były już w
przeszłości przenoszone i kolejna ich ekshumacja jest niewskazana.
Ad. 6
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując radnym za udział oraz dyskusję.
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