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P R O T O K Ó Ł   nr 0012.4.1.2014

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

        Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 16.12.2014r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

Rady Miejskiej Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 

dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  – 
samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.

5. Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  zadań i  wysokości  środków 
przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2014 – 2029.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  

dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
10.Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Miasta  Kalisz  

za rok szkolny 2013/2014.
11. Korespondencja

-  pismo  Prezydenta  w  sprawie  możliwości  zgłaszania  kandydatur  
do nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięte wyniki sportowe.

12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając 
radnych oraz zebranych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Pan Przewodniczący zaproponował dodanie trzech punktów i zmianę kolejności. Jako 
punkt  3.  wybór  Wiceprzewodniczącego  Komisji,  jako  punkt  4.  projekt  uchwały  
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji 
i  Rekreacji  w Kalisz,  jako punkt  5.  projekt  uchwały  w sprawie  określenia  zadań  
i  wysokości  środków  przeznaczonych  na  te  zadania  w  2014  roku  z  PFRON.  
W punkcie  6.  dodajemy projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  
na 2014r. oraz jako punkt 7. projekt uchwały w sprawie zmiany WPF. 
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli tak przedstawiony porządek obrad (9 osób).
Ad.3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej Kalisza.
Radny Zbigniew Włodarek zgłosił kandydaturę pani Kamili Majewskiej uzasadniając 
to faktem, iż jest ona od wielu lat związana z oświatą, pracuje jako nauczyciel. 
Wobec braku innych zgłoszeń pan Przewodniczący poprosił o głosowanie: 7 osób za, 
3 osoby wstrzymały się od głosu. Kandydatura została pozytywnie zaopiniowana.
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  
dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –  samorządowego 
zakładu budżetowego na 2015 rok.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż Dyrektor Mirosław Przybyła omawiał już powyższy 
projekt  uchwały  na  wcześniejszych  Komisjach,  w  związku  z  czym  poprosił  
o zadawanie pytań. W związku z brakiem zapytań przystąpiono do głosowania.
Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowali  omówiony  projekt  uchwały  
( 9 osób, 1 osoba wyszła ).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków 
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2014  roku  z  Państwowego  Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśniła,  
że  w  zawsze  w  miesiącu  grudniu  dokonywane  są  urealnienia  podziału  środków  
z  PFRON-u,  które  zostały  przyznane.  W  roku  bieżącym  kwota,  która  pozostała 
niewykorzystana na różnych zadaniach wynosi 7.320 zł. Planuje się ją przeznaczyć  
na  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny  oraz  przedmioty 
ortopedyczne.  Pani  Dyrektor  wspomniała  o  dofinansowaniu  sportu  dla  osób 
niepełnosprawnych w roku bieżącym w wysokości 36.999 zł. Środki przeznaczone  
są  na  szkolenie  sportowców  niepełnosprawnych  w  klubie  „Start”.  Organizują  oni 
coroczne zawody „Memoriał Jakubka”. Fundacja „Miłosierdzie” organizuje również 
międzynarodowe lekkoatletyczne zawody halowe.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały ( 10 
osób).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, pokrótce omówiła zmiany, które merytorycznie 
wynikają  z  działalności  Komisji.  Kilka  wniosków  złożył  Wydział  Edukacji,  
a mianowicie chodzi o zmniejszenie dotacji w budżecie Miasta w różnych rozdziałach: 
w  szkołach  podstawowych,  w  innych  formach  wychowania  przedszkolnego,  
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w  gimnazjach,  w  pozostałej  działalności  kolonie  i  obozy,  obiekty  sportowe  oraz 
zadania w zakresie kultury fizycznej. Łączna kwota zmniejszeń wynosi 543.900 zł. 
Zostanie  ona  przeznaczona  w  inny  sposób  również  dla  tych  placówek,  głównie  
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uzasadnienie znajduje się na stronie 17. 
Podobna sytuacja ma miejsce w budżecie powiatu, czego opis znajduje się na stronie 
18. Kolejny wniosek Wydziału Edukacji dotyczy programu Erasmus, który realizuje 
Zespół Szkół Nr 7. Po stronie Miasta zwiększone są dochody w wysokości 71.858,23 
zł,  z  czego  10.919  zł  przeznacza  się  dla  gimnazjum  na  wspomniany  program. 
Pozostała  część  kwoty  pozostaje  na  odsetkach  z  tytułu  nieterminowych  wpłat  – 
zwiększenie  dochodów.  W  kolejnym  wniosku  WE  dokonuje  zmian  w  planie 
wydatków budżetu powiatu. W centrach kształcenia ustawicznego dokonuje się zmian 
ze  względu  na  wykorzystanie  środków unijnych.  Kwotę  1.600  zł  przeznacza  się  
na wynagrodzenia zespołu projektowego, z tym, że są to środki zarówno z funduszu 
jak  i  wkładu  własnego.  Kolejna  zmiana  dotyczy  zmniejszenia  planu  wydatków 
bieżących w szkołach podstawowych o kwotę 16.200 zł i przeznacza się na wydatki 
majątkowe,  a  dokładniej  zakup  schodołazu  gąsienicowego  w  Zespole  Szkolno  – 
Przedszkolnym  Nr  2.  Będzie  on  służył  dzieciom  poruszającym  się  na  wózkach 
inwalidzkich. Kolejny wniosek dotyczy OSRiR-u. Dyrektor proponuje zwiększyć plan 
dochodów o kwotę 450.000 zł, a tym samym zwiększyć plan kosztów. Związane jest 
to  z  organizacją  większej  ilości  imprez  o  charakterze  kulturalnym  i  sportowym. 
Ostatni wniosek dotyczy zmian w planach jednostek oświaty, które gromadzą środki 
na wydzielonych rachunkach. 
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały ( 10 
osób) w działach i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.
Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  
dla Miasta Kalisza na lata 2014 – 2029.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, pokrótce omówiła zmiany, które merytorycznie 
dotyczą  działalności  Komisji.  Wyjaśniła,  że  wprowadza  się  nowe  przedsięwzięcie 
„Zanieczyszczanie  –  znajdź  rozwiązanie”.  Chodzi  o  zainteresowanie  uczniów 
problemami ekologii i środowiska. Program realizowany będzie w latach  2014–2016, 
a  łączne  nakłady  wyniosą  89.822,79  zł.  Obejmował  on  będzie  wizyty  uczniów  
i  nauczycieli  ze  Szkoły  Nr  7  w  europejskich  krajach,  jak  Francja,  Hiszpania, 
Chorwacja, Czechy, a także przyjęcie gości z tych państw w Kaliszu. 
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały ( 10 
osób) w działach i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Jako pierwsza głos  zabrała  pani  Irena Sawicka,  Skarbnik  Miasta.  Poinformowała,  
że  przy  omawianiu  budżetu  Miasta  na  tej  Komisji  omawiane  będą  również  plany 
finansowe  poszczególnych  instytucji  kultury.  Wspomniała,  że  kwoty  w  budżecie  
na  2015 rok  są  zbliżone  do  tych  z  roku 2014.  Dochody w 2015r.  planowane  są  
na poziomie 452.651.000 zł, natomiast w ubiegłym roku była to kwota 453 mln zł. 
Łączna kwota  planowanych wydatków to 469.116.000 zł,  tak więc jest  to  budżet  
z deficytem 16.465.000 zł. Suma przeznaczona na inwestycje wynosi 72.650.000 zł. 
Po  raz  pierwszy w budżecie  pojawia się  Fundusz Obywatelski,  w ramach którego 
zapisano w budżecie  13 zadań,  które  wygrały  w głosowaniu mieszkańców.  Kwota 
przeznaczona na ten cel to 5 mln zł. Bardzo ważny jest również zapis w wydatkach 
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majątkowych, czyli inwestycjach, dotyczący kwoty 4 mln zł. na rewitalizację centrum 
miasta Kalisza.
Następnie  głos  zabrał  pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji. 
Poinformował, że planowany budżet edukacji to prawie 177 mln zł, co stanowi ponad 
40%  całego  budżetu  miasta.  Budżet  oświaty  zapisany  jest  w  klasyfikacji  dwóch 
działów i  jest  jeszcze  niewielki  udział  w  trzecim dziale  związanym ze  sportem.  
Na  dochód  miasta  składa  się  głównie  subwencja  z  budżetu  państwa.  Wysokość 
planowanej  kwoty  subwencji  Minister  Finansów  podaje  na  podstawie  danych  
z września roku poprzedniego. Kwota, którą rzeczywiście będzie Wydział Edukacji 
dysponował zostanie podana w momencie uchwalenia budżetu państwa, czyli koniec 
lutego  lub  początek  marca.  Jeżeli  powstała  różnica  jest  na  plus  to  jest  dobrze, 
natomiast w momencie, gdy jest ona niższa od planowanej należy dokonać korekty 
budżetu i dostosować go do tej subwencji. Drugim istotnym składnikiem dochodów 
jest dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, 
która wynosi ponad 4 mln zł. W porównaniu do wydatków na ten cel stanowi ona 
jednak mały procent, gdyż w sumie dla przedszkoli przekazywana jest kwota 25 mln 
zł. Na stronie 13 znajduje się dział 801 Oświata i Wychowanie. Kwota 166.844.643,32 
zł stanowi plan wydatków w powyższym dziale łącznie z wydatkami majątkowymi. 
Zatem wydatki bieżące wyniosą 161.269.643,32 zł.  Pan Naczelnik zwrócił uwagę,  
aby  rozgraniczyć  budżet  miasta  i  powiatu.  Do  Miasta  należą:  przedszkola,  szkoły 
podstawowe,  gimnazja,  jak  również  zadania  pozaszkolne  jak  świetlice,  dowożenie 
uczniów. Do powiatu należą: szkoły ponadgimnazjalne, szkolnictwo specjalne, a także 
specjalne  ośrodki  szkolno  –  wychowawcze.  W  tych  obydwóch  segmentach,  
czyli  miejskim  i  powiatowym  znajdują  się  także  placówki,  które  są  dotowane.  
Czyli  jest  51  własnych  placówek  oświatowych  (51  dyrektorów,  będących 
kierownikami  jednostek  organizacyjnych Miasta).  Oprócz tego około 60 szkół  jest 
dotowanych, na co przeznaczona jest kwota około 27 mln zł. Jest to zatem dość spory 
segment  szkolnictwa.  Są  to  przedszkola  i  szkoły  niepubliczne.  Drugim  działem 
należącym do WE jest dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Opis znajduje się 
na  stronie  18.  Wspomniał,  że  w  dziale  926,  rozdział  92601  Obiekty  Sportowe, 
zapisany  jest  budżet  przeznaczony  na  utrzymanie  dwóch  boisk  ‘orliki’  oraz  
na wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu, co jest zadaniem należącym 
do  WE.  Pan  Witczak  zwrócił  również  uwagę  na  charakterystyczne  dla  oświaty 
wydatki  związane  ze  środkami  pochodzącymi  z  Unii  Europejskiej.  Na  stronie  
27 znajdują się wydatki majątkowe. Pozycje od 51 do 60 dotyczą oświaty. Na stronie 
31  znajdują  się  wydatki  pochodzące  z  Unii  Europejskiej  oraz  Skarbu  Państwa  
a  przeznaczone  są  na  przedsięwzięcia  typu  „Erasmus”,  natomiast  głównie  jest  to 
program kompleksowego wspierania szkół dotyczący nauczycieli i jest on realizowany 
przez  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Praktycznego.  Wspomniane  wcześniej 
dotacje znajdują się na stronie 35. Są to dotacje podmiotowe od pozycji 1 do 12, 14 – 
16,  21.  dotacje  udziela  się  na  ucznia  na  podstawie  ustawy o  oświacie.  Na  koniec 
wspomniał o wydzielonym rachunku dochodów, który funkcjonuje tylko w oświacie. 
Jednostki oświatowe mogą bowiem gromadzić oprócz środków budżetowych, własne 
środki.  Pochodzą  one  głównie  z  wynajmu  pomieszczeń.  Na  stronie  47  widać,  
że największe dochody posiadają na wydzielonym rachunku przedszkola, a wcale nie 
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podnajmują one pomieszczeń. Poinformował, że środki te pochodzą z opłat rodziców 
za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie. 
Następnie  głos  zabrała  pani  Grażyna  Dziedziak,  Dyrektor  Młodzieżowego  Domu 
Kultury, która wyjaśniła, że placówka zajmuje się edukacją kulturalną i nadzorowana 
jest  przez Wydział Edukacji. MDK organizuje zajęcia pozaszkolne bezpłatne, również 
w czasie ferii oraz wakacji. Dzieci oraz młodzież na zajęciach mogą rozwijać swoją 
twórczość  i  zdolności.  Nie  można  jednak organizować  imprez  biletowanych,  czyli 
płatnych.  Wspomniała o zadaniach, które zostały przejęte po likwidacji Miejskiego 
Ośrodka Kultury, jak np. pracownia plastyczna „Tęcza”. Nie wszyscy jednak mogli 
przejść do MDK prowadzić swoje zajęcia, gdyż warunkiem było, że musieli to być 
nauczyciele,  a  niektórzy po prostu nie  chcieli  skorzystać  z tej  możliwości.  Budżet 
jednostki to kwota z roku ubiegłego w wysokości 1.187.717 zł.
Pani  Danuta  Mizgiro,  Główna  Księgowa  Filharmonii  Kaliskiej,  poinformowała,  
że zaplanowanych na przyszły rok jest 230 koncertów, a na ich realizację przeznacza 
się  4.865.000  zł.  W skład  tej  kwoty  wchodzi  dotacja  w wysokości  3.840.000  zł  
oraz dochody własne 525.000 zł głównie ze sprzedaży biletów. W budżecie zapisana 
jest  również  dotacja  500.000  zł  na  realizację  zadania,  które  wygrało  w  ramach 
Funduszu Obywatelskiego. 
Pani  Ewa  Cierniak,  Galeria  im.  Jana  Tarasina,  wspomniała  o  zmianie  osobowej  
na  stanowisku  Dyrektora,  obecnie  jest  to  pani  Małgorzata  Kaźmierczak. 
Poinformowała, że program galerii na przyszły rok jest bardzo bogaty. Zaplanowanych 
jest 9 wystaw na bardzo wysokim poziomie, warsztaty oraz pokazy filmowe. Galeria 
stara  się  pozyskiwać  dotacje  z  zewnątrz,  składa  wnioski  m.in.  do  Ministerstwa 
Kultury. Poinformowała również o ciekawym projekcie dla seniorów organizowanym 
wspólnie z DPS. Galeria swoją działalność przeniesie także poza swoje mury i będzie 
widoczna w przestrzeni miejskiej. 
Pani  Helena  Mnich,  Dyrektor  Ośrodka  Kultury  Plastycznej  „Wieża  Ciśnień”, 
poinformowała, że organizowane są dwa konkursy: fotograficzny „W obiektywie”  
i przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Rocznie organizowanych jest 
około  18  wystaw.  Otrzymywane  dotacje  oraz  dochody  własne  pokrywają  koszty 
utrzymania instytucji. Budżet na 2015 rok jest na tym samym poziomie co obecnie. 
Pan Adam Borowiak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka, 
oznajmił, że w skład wchodzi biblioteka główna oraz 9 filii. Osób zatrudnionych są 52. 
Budżet  na  rok 2015 zaplanowany jest  w kwocie  2.700.000 zł,  uwzględniającą 2% 
podwyżki. Zbiory jakimi biblioteka dysponuje to 350.000 jednostek. Rocznie około 
90.000 osób odwiedza bibliotekę. Ilość uczestników zarejestrowanych i posiadających 
kartę  to  blisko  12.000  osób.  Dyrektor  wspomniał  o  współpracy  z  uczestnikami 
warsztatów terapii zajęciowej oraz więźniami. Na koniec wypowiedzi poruszył temat 
kurczącej  się  powierzchni  do  gromadzenia  woluminów i  zasadności  wybudowania 
nowej siedziby biblioteki.
Pani  Anna  Durlej,  p.o.  Naczelnika  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji, 
przedstawiła  pokrótce  zadania  dotyczące  oświaty.  Wspomniała  o  budowie  Szkoły 
Podstawowej Nr 13. Jest to kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Remont dachu w SP 
Nr 12 oraz 17. Planowane jest  wykonanie projektu sali  gimnastycznej dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego Nr 3, modernizacja boisk w szkole Nr 2 i  6.  W planie  
na 2015r.  znalazła się budowa przeciwpożarowej  klatki  schodowej w przedszkolu  
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przy ul. Wykopaliskowej.  Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w III 
L.O. oraz wykonanie izolacji ścian budynku. Zaplanowane jest również dostosowanie 
wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkół przy ul. Rzemieślniczej. Planowana 
jest również termomodernizacja budynku OSRiR i dalsza budowa stadionu. Na koniec 
wypowiedzi  wspomniała  o  zadaniach  zapisanych  w  budżecie  i  realizowanych  
w  ramach  Funduszu  Obywatelskiego.  Są  to:  kaliski  park  linowy,  skatepark, 
majkowskie Wembley.  
Radny Eskan Darwich spytał, w którym miejscu zlokalizowany zostanie park linowy. 
 Pani Durlej odpowiedziała, że lokalizacja nie jest jeszcze ustalona. Musi odbyć się 
spotkanie z autorami pomysłu w celu wybrania miejsca. 
Następnie  głos  zabrał  pan  Mieczysław  Marciniak,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału 
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. Przedstawił ogólne liczby z podległych działów: 
630 Turystyka,  750 Administracja Publiczna,  kwota  240.000 zł  – promocja  miasta 
Kalisza poprzez sport, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 Kultura 
fizyczna.  Wyjaśnił,  że  zadania  w  niektórych  działach  są  realizowane  wspólnie  
z innymi Wydziałami, stąd nie wszystkie podane w nich kwoty należą do WKSSiT. 
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały ( 12 
osób) w działach i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.
Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  
dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  oznajmiła,  że  powyższy  projekt  był  już 
kilkukrotnie  omawiany  na  wcześniejszych  komisjach  w  związku  z  powyższym 
poprosiła o zadawanie pytań. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały ( 12 
osób)
Ad.10.  Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Miasta  Kalisz  
za rok szkolny 2013/2014.
Pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  wyjaśnił,  że  sporządzenie 
powyższej  informacji  jest  obowiązkiem wynikającym z  ustawy.  Głównie  powinny 
znajdować  się  w  niej  wyniki  z  egzaminów  zewnętrznych,  ale  również  dane 
organizacyjne.  Dane  są  w  formie  tabel  i  zestawień,  aby  łatwo  było  analizować, 
natomiast  wyciągnięte  wnioski  mogą  być  różne.  Spytał,  czy  ma  omawiać 
poszczególne informacje, czy jest to wystarczająco czytelne. 
Radny Eskan Darwich analizował  wyniki ocen w kaliskich szkołach.  Jedne z nich 
radzą sobie lepiej,  inne zaś gorzej.  Spytał,  z czego to wynika i czy pan Naczelnik 
podjął działania, aby to poprawić.
Pan Naczelnik Witczak wyjaśnił, że danych z egzaminów zewnętrznych nie należy 
interpretować  wprost,  tzn.  na  zasadzie  rankingu  szkół.  Dzieci  w  szkołach 
podstawowych podlegają tzw. rejonizacji. Zatem chodzą do niej dzieci mieszkający  
w danej okolicy, a są to dzieci pochodzące z różnych środowisk o różnym statusie 
materialnym. Nie można zatem mówić na takiej podstawie, że jest to słaba szkoła i źle 
uczy. Zwrócił uwagę na tabelę 9 ze strony 8, która może stanowić pewne porównanie. 
Oznajmił, że Wydział Edukacji nie ma nadzoru pedagogicznego nad szkołami. WE nie 
jest  władny  pedagogicznie,  aby  stwierdzić  czy  szkoła  naucza  prawidłowo.  Takim 
organem jest  Kuratorium Oświaty.  Obecnie  prowadzona jest  ewaluacja  zewnętrzna 
różnych  obszarów  w  szkołach.  Po  takich  powszechnych  badaniach  szkół  będzie 
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wiadomo, gdzie jest słaby punkt, z czym szkoła ma problem, a co robi bardzo dobrze. 
Kuratorium jest właśnie taką instytucją, która jest kompetentna do tego, aby pomagać 
szkołom  po  dokonaniu  oceny,  czy  dana  szkoła  prawidłowo  realizuje  zadania  
i  wymagania  stawiane  przez  Państwo.  Na  koniec  dla  porównania  zwrócił  uwagę  
na wyniki w szkole „Edukator” oraz sióstr Nazaretanek. Nie są to szkoły obwodowe, 
a nabór dzieci odbywa się poprzez selekcję. W szkołach publicznych są obwody, stąd 
uczęszczają tam dzieci o różnych predyspozycjach. Podsumował, że Wydział Edukacji 
ma  obowiązek  stworzyć  szkołom  jak  najlepsze  warunki  do  wykonywania  swoich 
zadań i to robi. 
Radny  Tomasz  Grochowski  odniósł  się  do  danych na  stronie  4.  Analizując  liczbę 
dzieci  w  przedszkolach  prowadzonych  przez  Miasto  oraz  przez  inne  podmioty 
dostrzegł różnice w ilości dzieci w tych placówkach. 
Naczelnik  Witczak  wyjaśnił,  że  wynika  to  tylko  i  wyłącznie  z  infrastruktury 
budynków. Liczba dzieci na 1 m2 jest ściśle określona przepisami, zatem ograniczona 
powierzchnia  budynków,  w  których  mieszczą  się  przedszkola  nie  pozwala  
na zwiększenie ilości przyjmowanych dzieci.
Radny Witoń stwierdził,  że w zestawieniu powinna być podana liczba oddziałów  
w przedszkolu oraz liczba dzieci w oddziale, co byłoby czytelniejsze.
Pan Naczelnik  odpowiedział,  że  w przedszkolach publicznych oraz  niepublicznych 
przekształconych  wie  ile   jest  oddziałów  i  dzieci  w  oddziale.  W  przedszkolach 
niepublicznych prywatnych liczy się ilość dzieci  ogółem a nie w oddziałach,  gdyż 
dotacja przekazywana jest na każde dziecko. 
Radny Tadeusz Skarżyński zwrócił uwagę na bardzo duże różnice pomiędzy liczbą 
uczniów  w  szkołach  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych.  Spytał,  czy  wynika  
to z „ściągania” młodzieży z powiatu? 
Pan  Mariusz  Witczak  oznajmił,  że  ponad  50%  uczniów  w  szkołach 
ponadgimanzjalnych to uczniowie spoza Kalisza. Dodał, że tendencje demograficzne 
nie są zbyt optymistyczne,  dlatego też Miasto stara się,  aby przyciągnąć uczniów  
z okolicznych gmin.
Radny Witoń nawiązał do tabeli na stronie 10 i stwierdził, że wyniki z egzaminów 
w  Kaliszu  są  nieco  niepokojące.  W  porównaniu  do  lat  ubiegłych  tendencja  jest 
spadkowa. 
Naczelnik Witczak wspomniał, aby przy porównywaniu szkół posługiwać się tabelką 
z danymi punktowymi w skali staninowej.
Radna Kamila Majewska nawiązała do spadku poziomu wyników w nauce zwłaszcza 
jeżeli chodzi o języki obce. Wspomniała o artykule w prasie, w którym pojawiła się 
opinia, że w kaliskich szkołach jest zbyt dużo lekcji religii w porównaniu do innych 
miast.  Zasugerowała,  że  może  nadmierne  lekcje  religii  należy  zamienić  na  naukę 
języków. 
Naczelnik Witczak poinformował, że lekcji religii w kaliskich szkołach wcale nie jest 
więcej niż w innych miastach, a ilość godzin wynika z rozporządzenia. Nie ma tutaj 
nadgorliwości. 
Radny  Jacek  Konopka  nawiązał  do  słów  pana  Naczelnika,  że  miastu  zależy,  
aby  uczniów było  jak  najwięcej  ponieważ  za  uczniem idzie  subwencja.  Wydatki  
w oświacie to kwota 177 mln zł.  Spytał,  ile  z  tego pokrywa subwencja z budżetu 
państwa, a ile należy dopłacić. 
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Pan Witczak wyjaśnił, że planowana subwencja wyniesie 131 mln zł. Dodał, że nigdy 
subwencja nie pokrywa w całości wydatków. 
Na koniec dyskusji radny Zbigniew Włodarek przedstawił swoją refleksję na temat 
tabeli ze strony 15 dotyczącej zdawalności egzaminów maturalnych. Cztery licea mają 
prawie  100%  zdawalności.  Refleksja  pojawia  się  nad  V  L.O.  Pokazuje  to  obraz 
skuteczności danej szkoły. 
Komisja przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.
Ad.11. Korespondencja
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur 
do nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięte wyniki sportowe.
Pan Mieczysław Marciniak poinformował, że termin zgłaszania kandydatów upływa 
20 grudnia.
Ad.12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poinformował  o  pozyskiwanych  do  Banku  Chleba 
jabłkach  od  ogrodników.  Zaproponował  współpracę  Naczelnikowi  Witczakowi  
w ramach dostarczania jabłek do szkół.
Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  zamknął 
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 
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