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P R O T O K Ó Ł   nr 0012.4.2.2014

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

        Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 18.12.2014r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wytypowania  dwóch 

radnych  do  udziału  w  pracach  Komisji  Konkursowej  powołanej  
w celu oceny złożonych ofert na realizację  zadań z zakresu rozwoju 
sportu  w  2015  r. wraz  z  udzieleniem wsparcia  w  postaci  dotacji  
z budżetu.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając 
zebranych radnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli odczytany porządek obrad.
Ad.3. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wytypowania dwóch radnych 
do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych 
ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. wraz z udzieleniem 
wsparcia w postaci dotacji z budżetu.
Przewodniczący wyjaśnił,  że wpłynęło pismo, o którym wspominał na poprzednim 
posiedzeniu  Komisji  pan  Mieczysław  Marciniak,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału 
Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki.  Następnie  odczytał  treść  pisma  i  poprosił  
o zgłaszanie kandydatur.
Radny  Dariusz  Witoń  zgłosił  kandydaturę  Tomasza  Grochowskiego,  który 
wielokrotnie  brał  udział  w pracach Komisji  Konkursowych powoływanych w celu 
opiniowania nagród sportowych.
Radny Jacek Konopka zgłosił kandydaturę pana Grzegorza Chwiałkowskiego.
Radny Piotr  Lisowski  zgłosił  kandydaturę  Edwarda Prusa,  argumentując  to  faktem 
zaangażowania pana Prusa w działania związane ze sportem.
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami: 
– Tomasza Grochowskiego – 13 osób za, 2 osoby wstrzymały się.
– Grzegorza Chwiałkowskiego – 7 osób za, 
– Edwarda Prusa – 10 osób za.
Radny Paweł Gołębiak stwierdził, że nie rozumie takiego głosowania, skoro każdy  
z  kandydatów  uzyskał  większość.  Zaproponował  głosowanie  nad  poszczególnymi 
„parami” kandydatów skoro do pracy w komisji należy wytypować dwóch radnych. 
Pan  Przewodniczący  poinformował,  że  wybrani  zostają  radni,  którzy  uzyskali 
największą liczbę głosów, czyli pan Grochowski oraz Prus. 
Radny  Gołębiak  poprosił  Przewodniczącego  o  odczytanie  wyników  głosowania  
w  kolejności  jakiej  się  odbyły  i  stwierdził,  że  po  drugim  głosowaniu  należało 
zakończyć całe głosowanie.
Pan  Przewodniczący  wyjaśnił,  że  należy  poddać  pod  głosowanie  każdą  zgłoszoną 
kandydaturę, gdyż to nie są wyścigi, kto pierwszy zgłosi swojego kandydata. 
Radny Zbigniew Włodarek oznajmił, że w tym przypadku głosowania większej liczby 
zgłoszonych kandydatów niż jest miejsc każdy z radnych może oddać tylko dwa głosy 
„za”. 
Radny Grzegorz Chwiałkowski wycofał swoją kandydaturę. 
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie 
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.
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