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Pani
Elżbieta Dębska
Radna Miasta Kalisza
     

Szanowna Pani Radna,

rozumiem troskę o prestiż naszego Miasta i zwiększenie potencjału Kalisza, do czego miałoby
się  przyczynić  utworzenie  Branżowego  Centrum  Umiejętności  kształcącego  stroicieli
i korektorów fortepianów. Miasto Kalisz  jest  otwarte  na każdy pomysł,  który do tego się
przyczyni. Jednak przy podejmowaniu decyzji tej rangi analizujemy ryzyko, biorąc pod uwagę
wszystkie  koszty  i  korzyści  zarówno  samej  inwestycji,  jak  i  jej  funkcjonowania  w okresie
trwania  projektu  oraz  po  jego  zakończeniu.  W  trakcie  rozmów  z  przedstawicielami
Ministerstwa  Edukacji  i  Nauki  i  przedstawicielami  Stowarzyszenia  Polskich  Stroicieli
Fortepianów ustalono, że w ramach środków z  Krajowego Planu Odbudowy na konkurs pn.
„Utworzenie  i  wsparcie  funkcjonowania  120  branżowych  centrów  umiejętności  (BCU),
realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”:

 VAT jest kosztem niekwalifikowalnym i nie ma możliwości jego sfinansowania oraz
odzyskania  na  żadnym  etapie  realizacji  zadania.  Zatem  pomimo,  że  projekt  jest
w całości  finansowany,  to  w rzeczywistości  23  % (VAT)  będzie  wkładem własnym
Miasta  Kalisza,  co  przy  aktualnej  sytuacji  makroekonomicznej  będzie  dużym
obciążeniem dla budżetu.

 W  związku  z  brakiem  w  zasobach  Miasta  Kalisza  budynku,  który  po
adaptacji/remoncie  odpowiadałby  oczekiwaniom  Stowarzyszenia  oraz  wymogom
zadania,  konieczna  będzie  budowa  nowego  obiektu  BCU  (wstępna  lokalizacja  ul.
Majkowska i ul Długosza), co spowoduje wyższe koszty inwestycji.  Mam na uwadze
zapisy  Regulaminu  Konkursu  dot.  utworzenia  BCU,  mówiące  o  pełnej  zgodności
planowanych  inwestycji  z  Wytycznymi  Technicznymi  DNSH,  tj.  budowy  nowych
budynków o niemal zerowym zużyciu energii, określonym w dyrektywie w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków.

 Aktualnie brak jest przepisów prawa oświatowego regulującego powstanie i zadania
dla  nowego  typu  jednostki  oświatowej  pn.  BCU,  które  określiłyby  funkcje  tej
jednostki, ale także wskazałyby sposób finansowania (np. z subwencji oświatowej) po



zakończeniu  realizacji  projektu  (mimo  zapowiedzi  MEiN  nadal  nie  ma  projektu
przepisów w tym zakresie).

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  Miasto  Kalisz  wstrzymało  wszystkie  prace  związane  z  tym
przedsięwzięciem  (postępowanie  na  wybór  partnera  projektu,  zlecenie  Programu
funkcjonalno-użytkowego)  i  odstąpiło  od  utworzenie  Branżowego  Centrum  Umiejętności
w tej branży.
Jesteśmy jednak w stałym kontakcie z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Stroicieli
Fortepianów i na bieżąco analizujemy temat BCU związany z tą branżą i w sytuacji korzystnej
dla Miasta wznowimy prace dotyczące tego tematu.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
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Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

                                                                                                  




