
KRM.0012.0027.2015
D2015.03.01886

P r o t o k ó ł  Nr 0012.4.5.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 19 marca 2015r., 
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej 3 w Kaliszu

*********************************************************************

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

PORZĄDEK  OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie  się  z  ideą  programu  „Profilaktyka  a  Ty”  (w  związku

z korespondencją Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu).
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  z  Powiatem

Krotoszyńskim.
5. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim. 
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace

konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  dla  obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  współdziałanie
z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  celu  realizacji  wspólnego
zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa
wielkopolskiego”.

8. Korespondencja:
 pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nr  WE.2123.0001.2015

D2015.02.00030  z  dnia  2.02.2015r.  przekazujące  Sprawozdanie
z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto
Kalisz za 2014r.,

 pismo  p.  Zbigniewa  Kościelaka  z  dnia  24.02.2015r.  przekazujące
wniosek  o  sfinansowanie  ze  środków  budżetowych  Miasta  Kalisza
w  ramach  mecenatu  nad  kulturą  i  sportem  kosztów  wydania
dokumentalnej książki „Kaliscy biegacze” (1930-2015). 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji  pan  ADAM KOSZADA

witając serdecznie członków komisji oraz przybyłych gości. 

Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o:

 projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu
terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  dla  obszaru  funkcjonalnego
ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim (pkt 2a),

 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (pkt 8a),
 projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  

dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 (pkt 8b).

Ad. 2a.
Projekt  uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

przez  Miasto  Kalisz  porozumienia  w  celu  współdziałania  jednostek  samorządu
terytorialnego  służącego  realizacji  wspólnych  celów  i  przedsięwzięć  w  ramach
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  dla  obszaru  funkcjonalnego  ośrodka
regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim przedstawiła pani Monika Otrębska-
Juszczak kierownik Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego. 
Pani  Monika  Otrębska-Juszczak  oznajmiła,  iż  jest  to  konsekwencja  uchwały
dotyczącej  utworzenia  Stowarzyszenia  Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska.  Dodała,
iż związki ZIT muszą posiadać status instytucji pośredniczącej i wymagają większego
głosowania prawnego niż porozumienie. 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (9 głosów za –
9 obecnych). 

Ad. 3.
Zapoznanie  się  z  ideą  programu  „Profilaktyka  a  Ty”  (w  związku

z korespondencją Komendanta Miejskiego Policji  w Kaliszu) rozpoczął pan Maciej
Purol naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
Pan  Maciej  Purol  oznajmił,  iż  celem  programu  jest  by  młodzież  przedstawiała
młodzieży negatywne skutki uzależnień od narkotyków, alkoholu, używek. Ponadto
przedstawił program PaT, czyli głos młodzieży. Wszystkie środki są przekazywane
na szkolenia młodzieży.  Założenia:  zaproszenia a nie wykluczenia,  a  także zielone
światło dla młodych i kreatywnych ludzi. W 90 oficjalnych grupach działa około 5
tysięcy  osób,  a  pięć  grup  PaT-u  jest  w  Wielkopolsce.  Ponadto  nagrodą
dla  uczestników  stanowi  coroczny  przystanek  Pat.  W  tym  roku  Przystanek  ten
odbędzie  się  23-24  czerwca  2015  roku.  Co  więcej  1  czerwca  odbędzie  się
Ogólnopolski  Głos  Profilaktyki.  Podczas  spotkań  z  młodzieżą  wystawiany  jest
spektakl  edukacyjno-  profilaktyczny,  przeprowadzane  są  badania  ankietowe.  14,5
tysiąca osób które nie ukończyło 17 roku życia leczy się od uzależnień. Pan Maciej
Purol oznajmił również, iż, młodzież w wieku 14-15 lat w ponad 70% miała styczność
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z narkotykami na terenie szkół i na terenie swojego osiedla. Prowadzona jest również
kampania „Nie wsiadam”- są to krótkie filmy kręcone przez młodzież. Pan Naczelnik
poinformował również o uzależnieniach od leków i syropów. 
Zastępca  Komendanta  Policji  Miejskiej  poinformował,  iż  KMP  wpisuje  się
w  realizację  programów,  które  zwiększają  bezpieczeństwo.  KMP  planuje  Głos
Profilaktyki,  który  przewiduje  na  1  czerwca  2015 roku.  Plan  przedsięwzięć  został
ustalony. Młodzież kierować się będzie od Galerii Amber do ratusza. Chodzi o duży
udział społeczności kaliskiej, a w szczególności udział dzieci i młodzieży. W tym roku
1  czerwca  wypada  na  dzień  szkolny.  Zastępca  KPM  zwrócił  się  z  prośbą
o wyznaczenie  koordynatora  z  miasta.  Co więcej  dodał,  że  potrzebne jest  miejsce
do ćwiczeń,  wsparcie rozwój  grupy Patowskiej,  wsparcie finansowe- zimne napoje
oraz kubki. W ramach regat i zawodów windsurfingowych w dniu 23 maja 2015 KMP
planuje  Dzień  Dziecka  nad  zalewem  Szałe.  Główne  atrakcje  to  m.in.:  pływanie
na  „byle  czem”,  pokaz  sztucznych  ogni.  Kolejne  przedsięwzięcie  to  ogólnopolski
Przystanek Pat w Warszawie. W ubiegłym roku zebrana została młodzież z Konina,
która  pojechała  dwoma  autobusami-  potrzebne  jest  również  wsparcie.  Chodzi
o zabezpieczenie zaplecza logistycznego. 
Pani  Blanka  Sobczak  nawiązała  do  ogólnopolskiego  Głosu  w  Kaliszu.  Poprosiła
o  organizację  imprezy  i  rozpropagowanie  idei.  Powiadomiła,  iż  zorganizowano
instruktorów  na  4  zajęcia  w  4  różnych  miejscach  Kalisza.  Nadmieniła,  że  ważną
częścią  stanowi  spotkanie  samorządowców z  młodzieżą,  którzy  mają  opowiedzieć
o  tym  czego  oczekują  do  miasta.  Jest  zgoda  by  spotkanie  odbyło  się  w  Sali
Recepcyjnej. Ponadto przemarsz ma być kolorowy- dzieci mają mieć rożne koszulki
kolorowe i będą niosły transparenty z hasłami. 
Pan  Tomasz  Jeżyk  z  fundacji  „Bread  of  life”  zapytał  jaki  jest  przybliżony  koszt
wydłużenia oraz co będzie po PaT-ie od września do czerwca. 
Pan  Maciej  Purol  odpowiedział  na  przykładzie  grupy  z  Poznania,  że  spotkania
odbywają  się  raz  w tygodniu.  Młodzież  sama planuje  co będzie  robić  dalej.  Mają
również spotkania z osobami uzależnionymi Działają profilaktycznie w szkołach, sami
organizują zajęcia. 
Pan Tomasz Jeżyk dopytał o grupę w Poznaniu.
Pan Purol wyjaśnił, że jest to grupa 32 osób stałych a ostatnio grupa liczyła 70 osób,
jest  zasada  dobrowolności.  Dodał,  iż  w  Koninie  Urząd  Miasta  udostępnił  miejsce
do  spotkań.  Co  więcej  w  ferie  grupa  konińska  prowadziła  zajęcia  dla  dzieci
na półkoloniach. Przygotowywana jest wraz z grupą ostrowską kampania dotycząca
zagrożenia  w  cyberprzestrzeni  i  przemocy  w  Internecie.  Wszystko  zależy
od kreatywności młodzieży. 
Zastępca  Komendanta  zauważył,  że  koordynator  zajmujący  się  grupą  PAT-owską
musi mieć do tego serce i odpowiednie zaplecze. Aby grupa mogła się rozwijać, trzeba
coś dać od siebie. 
Pan  Maciej  Purol  dodał,  że  wszystko  zależy  od  inwencji  twórczej  młodzieży,
a pomysły są różnorodne. 
Zastępca Komendanta odpowiedział, że koszty związane z organizacją Dnia Dziecka
to około 2,5 tysiąca złotych. 
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Pan Adam Koszada zapytał, czy to jest kwota, którą chcieliby od miasta.
Zastępca Komendanta odpowiedział,  że to kwota na nagrody dla dzieci  w dniu 23
maja. W związku z PaT-em dnia 1 czerwca poprosił o chłodzące napoje i kubki. 
Pani Blanka Sobczak dodała, iż większych kosztów nie ma. Inwestorzy zgodzili się,
że sponsorować. Na dzień dzisiejszy nie można określić ilości szkół, które będą w tym
uczestniczyć. Ponadto chcą zachęcić do pracy Młodzieżową Radę Miasta Kalisza. 
Pan Tomasz Jeżyk zaproponował, by środki pochodziły  z programu alkoholowego. 
Pan  Adam  Koszada  przyznał,  że  należy  to  rozważyć,  z  uwagi  na  to,  że  miasto
przekazało  już  środki  organizatorowi.  Poruszył  kwestię  tworzenia  grup,  będą
rozmawiać, aby to skoordynować. Miasto może to wesprzeć.
Pan Mariusz Witczak oznajmił, że ustalą pewne rzeczy po komisji. Dodał, że istnieje
również Program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. 
Pan  Paweł  Gołębiak  zauważył,  iż  w  materiałach  wymieniono  uczelnie,  ale  nie
widnieje tam kaliska uczelnia PWSZ. W związku z tym zapytał czy zostały podjęte
rozmowy z władzami lub studentami. 
Pan  Maciej  Purol  oznajmił,  że  podpisywaniem  umów  zajmuje  się  impresariat.
Zazwyczaj to uczelnia wyższa zwraca się do impresariatu, że chce w tym programie
uczestniczyć.  Komenda  Wojewódzka  Policji  nie  zajmuje  się  tym,  gdyż
podpisywaniem umów zajmuje się impresariat PAT-u w Warszawie. 

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim

przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza.
Pani Skarbnik oznajmiła, iż poradnia specjalistyczna została wskazana do wydawania
przez  zespoły  orzekające  orzeczeń  oraz  opinii  dla  dzieci  niewidomych  i  słabo
widzących,  niesłyszących  i  słabo  słyszących  oraz  dla  dzieci  z  autyzmem.  Wobec
powyższego  wyraża  się  zgodę  na  podpisanie  porozumienia.  Powiat  krotoszyński
wystąpił, aby podpisać w tym zakresie porozumienie i jest to zawarte w tej uchwale.
To porozumienie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2015 roku do 31 sierpnia 2015
roku. 
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, zauważył, że Krotoszyn nie ma
specjalistycznych  poradni.  Inne  powiaty  same  realizują  zadanie.  To  nie  jest  nowe
zadanie, tylko końcówka realizacji zadań. 
Pan Adam Koszada zauważył, że obowiązuje to już od stycznia. 
Pan Witczak odpowiedział, że trwa to przez lata i mają na uwadze tylko i wyłącznie
dzieci. 
Pan Tadeusz Skarżyński zapytał o kwestie finansowe.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że płaci powiat. 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (11 głosów za –
11 obecnych). 

Ad. 5.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  z  Powiatem  Kaliskim

przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza.
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Pani Skarbnik oznajmiła, iż to porozumienie związane jest z prowadzeniem działań
związanych  z  udzielaniem  przez  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  pomocy
uczniom,  ich  rodzicom  i  nauczycielom  przedszkoli,  szkół,  placówek  mających
siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom które nie uczęszczają do szkół,
przedszkoli i ich rodzicom zamieszkałych na terenie powiatu kaliskiego. Podpisując
to  porozumienie  z  powiatem  kaliskim,  powiat  kaliski  zobowiązany  jest
do uczestniczenia finansowego w tym zadaniu.  
Pan Dariusz Grodziński zapytał o koszty.
Pan Mariusz Witczak odpowiedział, że jest to kwota 800 tysięcy złotych. 
Pan Dariusz Grodziński zasugerował opracowanie modelu partycypacji,  aby miasto
tego nie finansowało. 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (10 głosów za –
10 obecnych). 

Ad. 6.                                            
Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace

konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  dla  obiektów  zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków przedstawiła pani Marzena Ścisła naczelnik Wydziału
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.
Pani Marzena Ścisła oznajmiła, iż Miasto Kalisz w 2014 roku wypracowało stosowną
uchwałę,  która  określa  całą  procedurę  ubiegania  się  o  taką  dotację.  Każdego roku
w budżecie miasta zapisana jest określona kwota na ten cel. Na rok 2015 w budżecie
zapisano kwotę  w wysokości  700 tysięcy  złotych.  W trybie  uchwały  z  2014 roku
na ręce Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło 12 wniosków od właścicieli, zarządców
z prośbą o dotację. Ogólne koszty pracy, które zostały zaplanowane przez inwestorów
to ponad  1 500 000 złotych oraz wnioski to kwota 1 300 000 złotych. Z przyczyn
formalnych, z 12 wniosków, 2 zostały odrzucone. Pierwszeństwo przy procedowaniu
ma  kontynuacja  zadań  oraz  prace  związane  z  poprawą  wizerunku  obiektu
zabytkowego, czyli elewacje, dachy, fundamenty. Miasto Kalisz zamierza 50 tysięcy
złotych przeznaczyć na Klasztor oo. Franciszkanów
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (10 głosów za –
10 obecnych). 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z jednostkami

samorządu  terytorialnego  w  celu  realizacji  wspólnego  zadania  pn.  „Koordynacja
Szlaku Piastowskiego na  terenie  województwa wielkopolskiego”  przedstawiła  pani
Agnieszka Łaski inspektor Kancelarii Prezydenta Miasta.
Pani  Agnieszka  Łaski  oznajmiła,  iż  miasto  ma  udzielić  dotacje  na  podstawie
podpisanego  porozumienia  podpisanego  w  październiku  2014  roku  między
jednostkami samorządu terytorialnego. 
Pan Adam Koszada zapytał, z czego wynika kwota 7 tysięcy.
Pani Agnieszka Łaski odpowiedziała, że jest to proporcja.
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Pan Dariusz Grodziński dopytał, czy ta proporcja wynika z jednego mieszkańca czy na
daną powierzchnie.
Pani Łaski odpowiedziała, że na daną powierzchnie. 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (10 głosów za –
10 obecnych). 

Ad. 8.
Komisja zapoznała się z treścią:

 pisma  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nr  WE.2123.0001.2015  D2015.02.00030
z  dnia  2.02.2015r.  przekazującego  sprawozdanie  z  wysokości  średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Miasto Kalisz za 2014r.,

 pisma  pana  Zbigniewa  Kościelaka  z  dnia  24.02.2015r.  przekazującego
wniosek o sfinansowanie ze środków budżetowych Miasta Kalisza w ramach
mecenatu  nad  kulturą  i  sportem  kosztów  wydania  dokumentalnej  książki
„Kaliscy biegacze” (1930-2015). 

Ad. 8a.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2015  rok

przedstawiła pani Irena Sawicka Skarbnik Miasta Kalisza.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w projekcie budżetu znajdują się subwencje oświatowe
oraz wielkości,  które przekazał Minister Finansów. Z chwilą kiedy budżet państwa
zostaje  uchwalony,  kwoty  które  są  zawarte  w  budżecie  państwa  są  rozsyłane
do poszczególnych wojewodów. Zajmują się oni korektą dotychczasowych wielkości
które  zostały  przekazane.  Pani  Skarbnik  dodała,  iż  zostali  poinformowani,
że subwencja oświatowa w mieście wzrośnie na oświatę o kwotę 205 038 złotych
i  zostanie  przeznaczona  na  zakup  materiałów  i  wyposażenie  oraz  zakup  usług
remontowych. W powiecie subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 1 946
321  złotych.  Różnica  ta  jest  związana  z  tym,  że  wydatki  które  są  przeznaczone
na oświatę należało skorygować o kwotę zmniejszonej subwencji, ale wydatki oświaty
w  powiecie.  Ponadto  Wydział  Edukacji  zaproponował,  żeby  o  946  321  złotych-
zmniejszyć  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczanej.  Pani  Skarbnik  nadmieniła
iż w uzasadnieniu na stronie 14-stej są wykazane szkoły, których zadanie to będzie
dotyczyło. Kwotę 1 946 321 złotych proponuje Wydział, żeby zmniejszyć dotację dla
liceów  ogólnokształcących-500  tysięcy  złotych  i  dla  szkół  zawodowych  też  500
tysięcy. Są to dotacje dla osób które są osobami prawnymi nie będącymi jednostkami
samorządu terytorialnego oraz  przez osoby fizyczne.  Kolejna rzecz  to  zwiększenie
dochodów  w  powiecie  a  także  zwiększenie  wydatków.  Pani  Skarbnik  oznajmiła,
iż zostały otrzymane pieniądze w kwocie 201 716,11 złotych na realizację projektu:
„Aerobik  językowy nauczycieli  kluczem do zintegrowanego kształcenia  językowo-
przedmiotowego”,  który  będzie  realizowany  w  III  Liceum  Ogólnokształcącym.
Wydatki  zostaną  przeznaczone  m.in.  na  koszty  podróży  zagranicznych,  noclegi,
udziały w kursach i szkoleniach nauczycieli, na zakup pomocy naukowych. Realizacja
projektu została już rozpoczęta- od 16 grudnia 2014 do 15 grudnia 2016 roku. Ponadto
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Wydział  Kultury  zaproponował  aby  przeznaczyć  pieniądze  na  zakup  trzech
specjalistycznych  rowerów  dla  zawodników  Kaliskiego  Towarzystwa  Kolarskiego
medalistów Mistrzostw Polski. Jest to kwota 21 tysięcy złotych. Aby móc zrealizować
ten wydatek, zwiększają się dochody. Co więcej, proponuje się by zdjąć 20 tysięcy
i  przeznaczyć  na  imprezy  kulturalne  organizowane  w  okresie  letnim  m.in.
na Muzyczny Rynek. Pani Sawicka oznajmiła, iż od 1 stycznia 2015 roku Minister
Finansów  wydał  Rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowej  klasyfikacji  dochodów
i  wydatków,  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków  pochodzących  ze  źródeł
zagranicznych.  W Rozporządzeniu  tym zostały  wprowadzone  dwa  nowe  rozdziały
dotyczące edukacji. Do tej uchwały będzie autopoprawka 
Pan  Tadeusz  Skarżyński  zapytał  jaki  będzie  wpływ  na  kwestię  związaną
z zatrudnieniem oraz realizacją zadań. 
Pan.. wyjaśnił, że biorąc pod uwagę wielkość budżetu oświaty, nie jest to znacząca
kwota  ale  kwota  musi  być  zmniejszona.  Ponadto  przyznał,  że  nie  wpłynie
to na wielkość zatrudnienia, jednak należy dostosować klasyfikację. Co więcej nowe
zaostrzenia będą dotyczyły nowego roku szkolnego. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (9 głosów za, 1 wstrzymujący
– 10 obecnych). 

Ad. 8b.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta
Kalisza.
Pani Skarbnik oznajmiła, iż w załączniku nr 2 znajduje się zapis: „Aerobik językowy”.
Łączne nakłady na 2015 i 2016 rok to 252 145, 14 złotych. Limit na 2015 to 201 716
złotych, pozostała kwota jest na 2016 rok. 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (10 głosów za –
10 obecnych).

Ad. 9.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Pan Eskan Darwich poinformował, iż rodzice dzieci grających w Kalisii 14 zwrócili
się z zapytaniem dlaczego mają zapłacić za szatnię przy stadionie. Co więcej dodał
czy zasady są jednakowe dla wszystkich. 
Wiceprezydent Artur Kijewski wyjaśnił, iż do tej pory Kalisia nie płaciła za szatnie,
a inne kluby płaciły. Ponadto dodał, że OSRiR chce traktować wszystkie podmioty
równo i będzie ten temat wyjaśniał i sprawdzał. 
Pan Paweł Gołębiak zauważył, że padło słowo „regulamin” Dopytał o jaki regulamin
chodzi. 
Wiceprezydent  Kijewski  odpowiedział,  że  OSRiR  ma  swój  własny  regulamin
korzystania  z  obiektu.  Dodał,  że  dostarczy  wszystkich  niezbędnych  informacji
na piśmie. 

Ad. 10.
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Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  przewodniczący  zamknął
posiedzenie  dziękując  radnym  oraz  zaproszonym  gościom  za  przybycie  i  udział
w dyskusji.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
           Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
              Adam Koszada
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