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P R O TO K Ó Ł   nr 0012.4.10.2015

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 18.06.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014
rok.

5. Korespondencja
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WGM.3037.01.0002.2015.ZS  
 D2015.05.01977 dotyczące zmiany zapisu w tabeli nr 3 Sprawozdania
 z wykonania budżetu za 2014 rok;
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta Kalisza za 2014 rok wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami;
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji  
Rewizyjnej RMK o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta  
Kalisza za rok 2014;
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zgłaszania kandydatów 
do  dorocznych  nagród  Prezydenta  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  
twórczości  artystycznej,  upowszechniania  kultury  i  ochrony  
dziedzictwa narodowego.

6. Zapoznanie się z działalnością, funkcjonowaniem oraz bazą lokalową
I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych  oraz  zebranych  gości.  Podziękował  Pani  Dyrektor  Elżbiecie  Karpisiewicz
za zaproszenie i gościnę.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad (10 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani  Ewelina  Dudek,  Główny  Specjalista  ds.  budżetu  i  analiz,  przedstawiła
proponowane zmiany w budżecie. Pierwszy wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji
na  kwotę  50.000  zł  dotyczy  zwiększenia  dochodów  i  wydatków  związanych
z  żywieniem  w Zespole  Szkolno  –  Przedszkolnym  Nr  2.  Drugi  wniosek  również
Naczelnika Wydziału Edukacji dotyczy działu 801. Zdejmuje się po 5.000 zł z dwóch
paragrafów  dotyczących  zadań  statutowych  i  przenosi  się  na  dwa  zadania
inwestycyjne w tej samej kwocie, a mianowicie zakup kserokopiarki dla SP Nr 13 oraz
zakup zmywarki dla zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2. Natomiast w budżecie
powiatu zmniejszenia dokonuje się w dziale 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego w wysokości 34.800 zł z wynagrodzeń osobowych. Z powstałej kwoty
tworzy  się  odprawy  z  tytułu  rozwiązania  stosunku  pracy  z  dwoma  nauczycielami
dyplomowanymi.  Kolejna  zmiana  to  zwiększenie  w  dziale  80101  wydatków
majątkowych  z  przeznaczeniem  na  wykonanie  izolacji  poziomej  i  pionowej  ścian
budynku sali  gimnastycznej  SP Nr 1 o kwotę  100.000 zł.  Druga zmiana w dziale
80104  zwiększenie  w  kwocie  210.000  zł  dotyczy  dwóch  zadań  –  80.000  zł
dla  Przedszkola  Nr  27 na  modernizację  instalacji  oraz  130.000 zł  dla  Przedszkola
Nr 18 na wykonanie instalacji elektrycznej dostosowanej do wymogów p.poż. 
Radny Dariusz Grodziński spytał, czy w tym projekcie uchwały znajduje się kwota
3.000.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie odpadów w Szczypiornie.
Pani Ewelina Dudek odpowiedziała twierdząco, że to jest ta uchwała właśnie. 
Wobec  sugestii  radnych,  że  temat  ten  trzeba  dokładnie  omówić  przed  podjęciem
decyzji Przewodniczący Komisji zaproponował zdjęcie powyższego projektu uchwały
z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. 
Wszyscy radni pozytywnie odnieśli się do tej sugestii (11 osób). Wobec powyższego
przedmiotowy projekt uchwały nie został przegłosowany.
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Pani  Ewelina  Dudek,  Główny  Specjalista  ds.  budżetu  i  analiz,  wyjaśniła,
że sprawozdanie omawiane było na wszystkich poprzednich Komisjach, a teraz jest
to skomasowane w formie uchwały zatwierdzającej powyższe sprawozdania. 
Wszyscy radni pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (11 osób).
Ad.5. Korespondencja
-  pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nr  WGM.3037.01.0002.2015.ZS
D2015.05.01977  dotyczące  zmiany  zapisu  w  tabeli  nr  3  Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok;
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania
budżetu  Miasta  Kalisza  za  2014  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
i objaśnieniami;



- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej RMK
o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza za rok 2014;
-  pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  zgłaszania  kandydatów
do  dorocznych  nagród  Prezydenta  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Korespondencja została przyjęta do wiadomości.
Ad.6.  Zapoznanie  się  z  działalnością,  funkcjonowaniem  oraz  bazą  lokalową
I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Pani Elżbieta Karpisiewicz, Dyrektor Szkoły, poinformowała radnych, że przez 5 lat
piastując  stanowisko  dyrektora  szkoła  była  poddawana  ciągłym  kontrolom,  które
w bardzo dużym stopniu dezorganizowały pracę. Przez pierwsze 3 lata odbywały się
kontrole na wniosek. Był to efekt bezzasadnych skarg. Ostatnie dwa lata to kontrole
planowe,  czyli  sanepid,  ewaluacja  z  kuratorium.  Pomimo  tych  niesprzyjających
warunków  szkoła  funkcjonowała  bardzo  dobrze.  Świadczą  o  tym  m.in.  wysokie
wyniki  egzaminów  maturalnych  oraz  bardzo  dobry  nabór  pomimo  niżu
demograficznego. Odniosła się również do swojej koncepcji prowadzenia szkoły, którą
przedstawiła 5 lat temu ubiegając się o to stanowisko i którą udało się zrealizować.
Wspomniała,  że  szkoła  dotychczas  oferowała  język  angielski
oraz  niemiecki,  natomiast  za  jej  namową  dwie  germanistki  przekwalifikowały  się
na język włoski oraz hiszpański.  Została również wprowadzona etyka.  Szkoła jako
pierwsza uruchomiła klasy mundurowe. Pani Dyrektor pochwaliła się, że uczniowie
z tej klasy zdobyli pierwsze miejsce w turnieju klas mundurowych w całej Polsce. Pani
Dyrektor oznajmiła, że wymiana uczniów międzynarodowa układa się bardzo dobrze.
Zwróciła uwagę, że szkoła jest jedyną w okręgu, która oferuje klasę DSD. Egzaminy
zdaje się w języku niemieckim i są one traktowane w Niemczech jak matura, dlatego
też absolwenci mają otwarte drzwi do tamtejszych uczelni. Wspomniała o wybitnych
absolwentach szkoły, jak np. Jerzy Kryszak, Jan Ptaszyn Wróblewski, prof. Mąkosza
(chemik),  dr  Pawlak  (Sędzia  Międzynarodowego  Trybunału  Prawa  Morza),  którzy
po  dzień  dzisiejszy  są  bardzo  przywiązani  do  szkoły  i  chętnie  ją  odwiedzają.
W następnej kolejności poruszyła temat bazy lokalowej. W ubiegłym roku udało się
wykonać  generalny  remont  dachu  sali  gimnastycznej,  który  już  przeciekał.  Środki
finansowe pochodziły z budżetu Miasta.  Również udało się wyremontować schody
wychodzące na parking.  Ze względu na zabytkowy charakter  budynku każde takie
działanie  wymaga  zgody  konserwatora  zabytków.  Jako  przykład  podała  założenie
hydrantu w piwnicy, do czego potrzebne było pozwolenie na budowę, projekt, zgoda
konserwatora  oraz  nadzór  budowlany.  Naprawione  zostały  kominy  na  dachu
oraz  systematycznie  modernizowana  jest  sieć  informatyczna  ze  względu
na wprowadzenie dziennika elektronicznego. W celu spełnienia wymogów sanitarnych
i bezpieczeństwa uczniów należy jeszcze wykonać remont dachu w części  głównej
budynku, remont pomieszczeń wynajmowanych kiedyś rodzinie woźnego, rozbudowa
sali  gimnastycznej,  zagospodarowanie  terenu  pod  boisko  szkolne  oraz  remont
elewacji,  która  uległa  zniszczeniu  przez  zawilgocenie.  Na  koniec  wypowiedzi
poruszyła  kwestię   drugiego  wicedyrektora,  który  zdaniem  pani  Karpisiewicz  jest
bardzo  potrzebny  ze  względu  na  rosnącą  ilość  obowiązków  niezależną  od  ilości
uczniów.   Problemem staje się również użyczanie pomieszczeń Szkole Muzycznej.
Do  tej  pory  plan  zajęć  układano  tak,  aby  uczniowie  ze  Szkoły  Muzycznej  mogli



przyjść  już  na  godz.  13  –  14.  Pani  Dyrektor  otrzymała  jednak  upomnienie
z  poznańskiego  sanepidu,  że  w  następnym  roku  ma  ułożyć  plan  zajęć  zgodnie
z  wytycznymi  rozporządzenia  ze  względu  na  karę  finansową.  Pani  Dyrektor
stwierdziła,  ze  dokłada  wszelkich  starań,  aby  pozyskiwać  środki  i  wykonywać
remonty. Składają się rodzice, jak również sponsorzy. Wynegocjowała nawet kwotę
4.000 zł miesięcznie za wynajem pomieszczeń przez szkołę „Plus Edukacja”, za które
mogłaby  sfinalizować  część  remontów.  Warunkiem podpisania  umowy jest  jednak
zgoda  Wydziału  Edukacji,  której  jednak  pani  Dyrektor  nie  otrzymała.
Z  przedmiotowej  kwoty  chciała  wyremontować  jedno  skrzydło  wraz  z  biblioteką.
Nie udało się jednak.
Radna Małgorzata Zarzycka spytała o ilość uczniów, oddziałów i nabór.
Dyrektor Karpisiewicz odpowiedziała, że w szkole jest około 550 uczniów co roku,
klas 18 po 6 oddziałów. Pracuje około 47  nauczycieli. Nabór był pełny do wszystkich
6 oddziałów. 
Radna Zarzycka poruszyła kwestię wynajmowania pomieszczeń Szkole Muzycznej.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że użyczała sale na zajęcia dla Szkoły Muzycznej a w zamian
jej uczniowie chodzili na lekcje do tej szkoły. Współpraca taka była natomiast bardzo
uciążliwa a przerwy 5 minutowe nie pozwalały na przemieszczanie się uczniów. 
Radna  Zarzycka  dopytała  dlaczego  nie  było  problemu z  wynajęciem pomieszczeń
szkole „Plus Edukacja” skoro nie dało się współpracować ze Szkołą Muzyczną. 
Pani Dyrektor oznajmiła, że w przypadku szkoły „Plus Edukacja” nie  kolidują zajęcia,
gdyż ta szkoła prowadzi lekcje wieczorami i w weekendy. 
Radna Kamila Majewska spytała, dlaczego Wydział nie wydał zgody na podpisanie
umowy.
Pan  Mariusz  Witczak  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  stwierdził,  że  nic  nie  wie
o odmowie z Wydziału. 
Pani  Dyrektor  wyjaśniła,  że  otrzymała  telefon  od  przedstawiciela  szkoły  „Plus
Edukacja, który stwierdził, że Wydział skierował go do Liceum Kopernika. 
Pan  Witczak  zaprzeczył,  aby  ktokolwiek  z  Wydziału  przekierowywał  szkołę
do Kopernika.
Radna  Majewska  poruszyła  kwestię  nadmiaru  pracy  na  stanowisku  Wicedyrektora
i konieczność zatrudnienia jeszcze jednej osoby na tym stanowisku. 
Pani Dyrektor ponownie zwróciła uwagę na zasadność remontu dachu budynku.
Wiceprezydent  Artur  Kijewski  poinformował,  aby  najpierw  zrobić  dokładną
ekspertyzę i na jej podstawie wyliczyć koszty, wówczas będzie wiadomo co planować.
Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  zamknął
posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
           Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
              Adam Koszada

  




