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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.21.2016
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 01.02.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok.
5. Propozycje do planu pracy Komisji na 2016 rok.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli
utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster
Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
8. Korespondencja
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania
deficytu oraz długu Miasta
- e-mail w sprawie zawodów radnych w tenisie stołowym
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zakończenie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
naczelników, radnych oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Do przesłanego wcześniej radnym porządku obrad dodano dwa projekty uchwał:
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą
Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, oraz w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok.
Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili przedstawiony porządek obrad (10 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
wyjaśniła, że w uchwale budżetowej na 2016 rok powyższe zadanie zostało wpisane
i zatwierdzone przez Radę Miejską. Jest to dotacja celowa w wysokości 200.000 zł
na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 56. Kaliskich
Spotkań Teatralnych.
Radny Dariusz Grodziński zapytał, jak obecnie wygląda sytuacja pomocy
Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury w przypadku Centrum
Kultury i Sztuki.
Pani Naczelnik odpowiedziała, że w budżecie Miasta Kalisza na 2016 rok nie ma
zapisanych kwot dotacji dla CKiS oraz Muzeum Okręgowego. Dodała, że są jednak
inne formy promocji i wsparcia zadań realizowanych przez instytucje marszałkowskie
na rzecz społeczności lokalnej. Jako przykład podała współpracę z Muzeum
Okręgowym Ziemi Kaliskiej w zakresie podpisanej umowy na organizację wspólnego
przedsięwzięcia w formie wystawy pn. „Muzyczny Kalisz”.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób).
Ad.4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok.
Przyjęto bez uwag.
Ad.5. Propozycje do planu pracy Komisji na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby radni zgłaszali swoje propozycje do Kancelarii
Rady Miejskiej i na następnym posiedzeniu zostanie on zatwierdzony.
Ad.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli
utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny
„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
Wobec wcześniejszego zapoznania się radnych z materiałem oraz brakiem pytań
przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały ( 10 osób).
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Dwa wnioski Wydziału Edukacji, merytorycznie wynikające z działalności Komisji,
omówiła pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego.
Radna Kamila Majewska stwierdziła, że wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup
materiałów miały być finansowane w całości z programu Erasmus Plus, w związku
z powyższym poprosiła o wyjaśnienie przesunięcia wydatków na ten cel.
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Pani Naczelnik Ochocka wytłumaczyła, że z przedmiotowym projektem Erasmus Plus
związane są dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczył wprowadzenia środków
zewnętrznych na ten cel do budżetu Miasta w planie dochodów, a drugi wniosek
dotyczył ich wydatkowania w tej samej kwocie. Jest to tylko zmiana techniczna.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w działach
i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji (10 osób).
Ad.8. Korespondencja
- e-mail w sprawie zawodów radnych w tenisie stołowym
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu
oraz długu Miasta
Przewodniczący poinformował, iż korespondencja została radnym przekazana
w formie papierowej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wobec braku pytań przyjęto
korespondencję do wiadomości.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Paweł Gołębiak spytał Naczelnika Wydziału Edukacji o tegoroczny nabór
do przedszkoli i szkół oraz kształt zerówek i pierwszych klas w nowym roku
szkolnym.
Naczelnik WE, Mariusz Witczak, wyjaśnił, że nabór trwa do końca marca, tak samo
jak do końca marca muszą rodzice zdecydować, czy poślą dziecko do pierwszej klasy,
czy zostawią w przedszkolu. Rodzic ma również możliwość zdecydowania o tym,
że pozostawia dziecko po raz drugi w pierwszej klasie. Należy także pamiętać,
że część dzieci została w poprzednim roku odroczona, w związku z czym w tym roku
muszą już iść do szkoły. Decyzje w przypadku 6-latków należą wyłącznie
do rodziców. W miesiącu kwietniu, po zakończonym naborze, będzie już wiadomo ile
dzieci pójdzie do pierwszych klas i ile powstanie oddziałów.
Radny Eskan Darwich poruszył temat kart dobrego ucznia, które upoważniają
do bezpłatnego korzystania z usług aquaparku. Spytał, czy prawdą jest, że uczeń który
korzysta przez dwie godziny pod rząd z basenu, musi po 1 godzinie wyjść, ubrać się,
odbić kartę ponownie i wrócić na basen.
Naczelnik Mariusz Witczak potwierdził, że tak jest i wynika to z faktu, iż karta
upoważnia do czterech jednogodzinnych darmowych wejść. W związku z powyższym,
gdy uczeń chce jednorazowo skorzystać z większej liczby godzin musi odbić
ponownie kartę, gdyż inaczej zostanie mu naliczana opłata za następną godzinę.
Radny Darwich zapytał, czy można system obsługi karty zmienić, tak by uczeń mógł
wykorzystać jednorazowo więcej niż jedną godzinę.
Wiceprezydent Artur Kijewski zaproponował, aby Naczelnik WE porozmawiał
z Prezesem Aquaparku i spytał o techniczne możliwości zmiany funkcjonowania
systemu.
Radny Grzegorz Chwiałkowski nawiązał do zbliżającego się okresu wakacji
i programu trenera osiedlowego, który zacznie funkcjonować. Zaproponował,
aby zatrudnić trenera osiedlowego – ratownika wodnego nad rzeką. Radny już kilka lat
temu przedstawił projekt zagospodarowania rzeki Prosny. Wspomniał, że Pani
Projektantka, która opracowała projekt rewitalizacji terenów rzeki za 17 mln zł nie
skorzystała z tego i nie wprowadziła żadnego punktu, który proponował radny.
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Jej projekt całkowicie przepadł. Pan Chwiałkowski sugeruje zatem, aby po jednym
punkcie z jego projektu co roku systematycznie realizować. Można zacząć właśnie
latem od zatrudnienia ratownika nad rzeką na okres wakacji.
Na koniec posiedzenia Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w kontekście
ostatnich wydarzeń i decyzji związanych z zamknięciem Zakładu Karnego następne
posiedzenie odbyło się w tej placówce celem sprawdzenia stanu technicznego obiektu.
Ad.10. Zakończenie 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
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