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PROTOKÓŁ nr 0012.4.55.2018

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza w dniu 18.01.2018r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej

Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
4. Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  trybu udzielania  i  rozliczania

dotacji  dla  publicznych  i  niepublicznych  podmiotów  oświatowych
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich rozliczania.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
7. Informacja Dyrektora na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Nr 16 w Kaliszu – osiągnięcia, bieżące problemy, baza lokalowa.
8. Korespondencja

-  odpowiedź  Komendanta  Straży  Miejskiej  na  wniosek  Komisji
Nr  0012.4.206.2017  w  sprawie  objęcia  monitoringiem  miejskim  
zespołu cmentarzy przy Rogatce
- pismo pani Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza  
Kościuszki  w  sprawie  zmiany  regulaminu  przyznawania  pomocy  
zdrowotnej dla nauczycieli

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2018 rok.

10. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych,  gości  oraz  dziękując  pani  Agnieszce  Wańce  –  Dyrektorowi  Szkoły
Podstawowej Nr 16 – za zaproszenie oraz gościnę.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował o aktualnym porządku obrad, który jest zamieszczony
w  programie  eSesja.  Doszły  w  nim  4  projekty  uchwał,  które  na  bieżąco  były
wprowadzane przez Kancelarię Rady. Dodatkowo zaproponował, aby punkt dotyczący
informacji na temat szkoły został omówiony na końcu.
Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili tak przedstawiony porządek obrad (9 osób).
Ad.3.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Wobec  wcześniejszego  zapoznania  się  radnych  z  materiałem  oraz  brakiem  pytań
przystąpiono do głosowania. Radny Dariusz Grodziński wyłączył się z głosowania,
gdyż  sprawa  dotyczy  Centrum  Kultury  i  Sztuki.  Wszyscy  radni  jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały (8 osób za/ 1 osoba nie głosowała).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla  publicznych  i  niepublicznych  podmiotów  oświatowych  oraz  trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich rozliczania.
Pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  wyjaśnił,  że  ze  względu
na  uchylenie  art.  90  w  ustawie,  która  była  podstawą  prawną  tejże  uchwały.  Stąd
konieczność  wprowadzenia  jej  zmiany,  co  będą  musiały  również  uczynić  inne
samorządy.  Przyznał,  że  uchwała  nie  jest  łatwa,  była  konsultowana  z  urzędnikami
z  innego  miasta  wobec  czego  nie  wiadomo  jak  ją  zaopiniuje  Regionalna  Izba
Obrachunkowa. 
Radny Dariusz Grodziński spytał o zmiany, które obecny projekt uchwały wprowadza
w stosunku do poprzedniego i które punkty są zdefiniowane jako dyskusyjne, czyli
mogą zostać różnie zinterpretowane przez kontrolujących. 
Naczelnik Witczak wyjaśnił, że nie wprowadza się zasadniczych zmian, które byłyby
odczuwalne dla podmiotów – terminy i zasady przyznawania dotacji się nie zmieniły.
Są  drobne  zmiany  w  rozliczaniu  wczesnego  wspomagania,  czy  dotowania  zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych, które narzuca ustawodawca i są one wprowadzone.
Obowiązuje  obecnie  ustawa  o  finansowaniu  zadań  oświatowych  podjęta
w październiku, a która weszła w życie w połowie grudnia i jest ona podstawą prawną
do  przedmiotowego  projektu  uchwały.  Na  koniec  podsumował,  że  projekt  był
przygotowany ze starannością w porozumieniu z radcą prawnym, natomiast przy tak
złożonej uchwale może się zdarzyć, że RIO znajdzie jakiś błąd i uchyli pojedynczy
paragraf. 
Radny Tadeusz Skarżyński spytał, czy uchwała w jakikolwiek sposób zmienia sposób
dotowania i kwotę.
Pan  Witczak  odpowiedział,  że  zmienią  się  zasady  np.  w  szkołach  policealnych,
w których będzie obowiązywała subwencja na ucznia.  Dodał,  że takie rozwiązanie
będzie  korzystniejsze  dla  tych  szkół.  Natomiast  są  to  zmiany  odgórne  wynikające
ze wspomnianej nowej ustawy, a nie z przedmiotowej uchwały. 
Następnie  radny  Grodziński  oraz  Skarżyński  poruszyli  temat  narzędzi  i  sposobów
kontroli szkół, które otrzymują dotację, a zwłaszcza teraz kiedy będzie ona wyższa.



Po  zakończonej  dyskusji  Przewodniczący  poprosił  o  głosowanie:  wszyscy  radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (10 osób).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego,  przedstawiła  zmiany
merytorycznie dotyczące działalności Komisji. 
Radny Tadeusz Skarżyński dopytywał o lokalizację boiska na osiedlu Ogrody, które
będzie  rekultywowane,  na  co  pani  Naczelnik  zapewniła,  że  przygotuje  informacje
na następne posiedzenie. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  7  osób  za,  2  osoby
wstrzymały się od głosu (1 osoba wyszła).
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego,  przedstawiła  zmiany
merytorycznie dotyczące działalności Komisji. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się
od głosu (1 osoba wyszła).
Ad.8. Korespondencja
-  odpowiedź  Komendanta  Straży  Miejskiej  na  wniosek  Komisji
Nr  0012.4.206.2017  w  sprawie  objęcia  monitoringiem  miejskim  zespołu
cmentarzy przy Rogatce
Radny  Tadeusz  Skarżyński  zawnioskował  o  zwrócenie  się  do  Prezydenta  Miasta
z  prośbą  o  wyasygnowanie  potrzebnej  kwoty  z  wolnych  środków  na  wykonanie
przedmiotowego monitoringu.
Wszyscy radni jednomyślnie przyjęli zgłoszony wniosek (10 osób).
-  pismo pani Dyrektor II  Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  wyjaśnił,  iż  zmieniły  się
przepisy,  w związku z  czym zgadza  się  ze  stanowiskiem pani  Dyrektor,  iż  należy
zmienić regulamin. Chodzi o trzy rzeczy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
danego nauczyciela, klauzula zachowania tajemnicy przez członków Komisji i ostatnie
to  brak  zapisów  o  konieczności  zasiadania  w  Komisji  przedstawiciela  związków
zawodowych.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Radny  Zbigniew  Włodarek  zadał  pytanie  związane  z  projektem  uchwały
o  poszerzeniu  granic  Kalisza,  a  mianowicie  czy  Wydział  Edukacji  ma  już  dane
na  temat  ewentualnej  liczby  nowych  uczniów,  która  zasiliłaby  kaliskie  szkoły
po przyłączeniu ościennych terenów do Kalisza.
Pan  Naczelnik  Witczak  wyjaśnił,  że  Wydział  opiera  się  na  danych  pochodzących
z ewidencji  ludności  miasta  oraz  na informacjach rodziców o ich zamieszkiwaniu.
Wielu uczniów uczęszcza już bowiem do kaliskich szkół. Natomiast ościenne gminy
nie udostępnią ewidencji swoich mieszkańców.

Radny Edward Prus zwrócił uwagę, że na większości terenów, które planuje się
przyłączyć,  zamieszkują  mieszkańcy  Kalisza.  Przypomniał  sprawę  obszarów,  które
były kiedyś przyłączone – jak Szczypiorno i Nosków, Dobrzec. Następnie poruszył
kwestię otrzymanej odpowiedzi na wniosek Komisji o niemożliwości zamontowania
drugiej  tablicy  z  wynikami  kar  w  hali  Arena.  Jako  powód  podano  zbyt  słabą



konstrukcję konstrukcji metalowej pod sufitem. Radny chciałby się spotkać z osobą,
która taką opinię wydała.  Drugie pytanie jakie radny zadał,  to na jakim etapie jest
remont  szatni  w  hali  Arena.  Radny  zdaje  sobie  sprawę,  że  jest  to  kosztowne
przedsięwzięcie, gdyż należy wykonać remont kompleksowy 6 szatni, gdyż te górne
zalewają dolne szatnie. 

Pani Hila Marcinkowska, członek Rady Osiedla Śródmieście II, poinformowała
radnych, iż na terenie szkoły znajduje się plac zabaw wybudowany w ramach Budżetu
Obywatelskiego, który jest niestety narażony na ciągłą dewastację. Dzięki radnemu
Eskanowi  Darwichowi  została  zakupiona  mobilna  kamera,  która  będzie  okresowo
zamontowana  na  budynku  szkoły.  Pani  Marcinkowska  w  imieniu  Rady  Osiedla
zwróciła się z prośbą,  aby Komisja wypracowała wniosek formalny o zakup stałej
kamery z „kwoty alkoholowej”, gdyż młodzież i  starsi  nadużywają w tym miejscu
alkoholu i narkotyków. Na koniec podsumowała, że jeżeli jest coś nowego ładnego
wybudowanego, to należy o to dbać.
Radna  Małgorzata  Zarzycka  zaproponowała  zatem  podjęcie  wniosku  formalnego
o zakup kamery stacjonarnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16.
Radny Eskan Darwich zasugerował, aby ww. zakup sfinansowany był z tzw. pieniędzy
kapslowych,  o  ile  jest  taka  możliwość  prawna,  gdyż  na  terenie  boiska  dochodzi
do  spożywania  alkoholu  przez  co  pojawia  się  duże  zagrożenie  alkoholizmem
i narkomanią.  Dwie kamery zamontowane na stałe  powinny pomóc,  a nie  są zbyt
kosztowne. 
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik WKSST, poinformowała radnych, iż była kiedyś
Dyrektorem  Młodzieżowego  Domu  Kultury,  który  sąsiaduje  ze  szkołą  i  wówczas
również dochodziło do licznych dewastacji oraz nawet pobicia uczestnika zajęć MDK.
Przyznała,  że  po  założeniu  kamery  wewnątrz  oraz  na  zewnątrz  przed  wejściem
pomogło  rozwiązać  problem  wandalizmu.  Stąd  uważa,  że  wniosek  Komisji  jest
słuszny.
Pani  Hila  Marcinkowska  zwróciła  uwagę,  że  większość  incydentów  ma  miejsce
w nocy, kiedy szkoła jest już zamknięta. Jeżeli zatem rejestrator będzie w sekretariacie
to w przypadku dokonania jakiegoś czynu zakazanego reakcja będzie mogła nastąpić
dopiero  na  następny  dzień  po  odtworzeniu  nagrania.  W przypadku  zainstalowanej
kamery mobilnej ma ona podłączenie do systemu Straży Miejskiej, gdzie na osobnym
monitorze na bieżąco odbywa się podgląd. 
Radny  Darwich  potwierdził,  że  kamery  mobilne  są  dobrym  rozwiązaniem,  gdyż
można je podłączyć do latarni już działają, bez żadnych pozwoleń.
Wniosek  Komisji:  Komisja  zwraca  się  z  prośbą  o  zainstalowanie  monitoringu
stacjonarnego bądź mobilnego, podłączonego do systemu Straży Miejskiej, na terenie
boiska szkolnego SP Nr 16, ze względu na zagrożenie alkoholizmem oraz narkomanią
oraz związaną z tym dewastacją otoczenia.
Wszyscy radni poparli ww. wniosek (10 osób).
- przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok
Przyjęto bez uwag.
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2018 rok
Radny Edward Prus zaproponował posiedzenie wyjazdowe do Muzeum Szczypiorna.
Radny  Tadeusz  Skarżyński  zasugerował,  by  połączyć  to  z  wizytą  w  Szkole
Podstawowej w Szczypiornie.



Radna  Małgorzata  Zarzycka  zasugerowała  wizytę  w  Szkole  Podstawowej  Nr  14
ze względu na problem związany z remontem łazienek. Stwierdzono, że można przy
okazji omówić temat siedziby szkoły Edukator.
Radny  Martin  Zmuda  zaproponował  wyjazd  w  celu  zapoznania  się  z  nowymi
inwestycjami, czyli Majkowskie Wembley oraz Stadion Miejski w maju lub czerwcu.
Radna Zarzycka dodała jeszcze propozycję odwiedzenia galerii im. Jana Tarasina.
W  toku  dyskusji  zasugerowano  niewypełniony  punkt  z  poprzedniego  roku,
a mianowicie wizytę w Centrum Kultury i Sztuki.
Na  koniec  radny  Skarżyński  zaproponował  komisję  objazdową  w celu  zobaczenia
postępów prac remontowych w dotowanych przez Miasto kościołach. 
Wszyscy radni jednomyślnie zatwierdzili propozycje do planu pracy (10 osób).
Ad.7. Informacja Dyrektora na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 16
w Kaliszu – osiągnięcia, bieżące problemy, baza lokalowa.
Pani  Agnieszka  Wańka,  Dyrektor,  poinformowała  radnych,  że  szkoła  funkcjonuje
w dwóch budynkach, co nie jest łatwe, jednak się udaje. Wszystkich uczących się jest
ponad 700, a w przyszłym roku prognozuje się ponad 800 uczniów. Szkoła jest typowo
obwodowa,  tak  więc  nie  wybiera  się  uczniów,  którzy  zostaną  przyjęci,  a  szuka
talentów  spośród  wszystkich.  Wspomniała  o  dobrej  współpracy  z  Radą  Osiedla
Śródmieście II. Zwróciła uwagę na bezpieczeństwo uczniów prosząc o zamontowanie
kamery przy budynku na ul. Fabrycznej, gdyż na ul. Teatralnej jest już monitoring.
Pani  Dyrektor  wyraziła  słowa  wdzięczności,  że  nikt  nie  stracił  pracy  w  związku
z przeprowadzeniem reformy oświatowej. Na koniec wywiązała się dyskusja na temat
monitoringu,  w wyniku której  radny  Tadeusz  Skarżyński  złożył  wniosek formalny
o objęcie  szczególną kontrolą  terenu wokół  SP Nr 16 oraz  Młodzieżowego Domu
Kultury. Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili powyższy wniosek (9 osób).
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
           Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
              Adam Koszada

  


