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Protokół Nr 0012.5.18.2020
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 20 stycznia 2020 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii na 2020 rok. 
5. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu,

w roku szkolnym 2019/2020.
6. Propozycje do planu pracy Komisji na 2020 rok.
7. Korespondencja:
 pismo w sprawie wydelegowania dwóch radnych do udziału w pracach Komisji

ds. nagród sportowych;
 pismo pracowników II Liceum Ogólnokształcącego w sprawie działań, które

negatywnie wpływają na funkcjonowanie placówki.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji  Edukacji,  Kultury i  Sportu,
pan Marian Durlej witając wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji  poprosił  o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie
pisma  w  sprawie  delegowania  dwóch  radnych  do  Komisji,  która  zajmuje  się
merytoryczną  i  finansową  oceną  wniosków  o  udzielenie  dotacji  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  jako  punkt
7 podpunkt c) i odczytał powyższe pismo. 
Głosowanie  nad zmiana  porządku obrad:  9  osób za  (9  obecnych).  Zmiana  została
przyjęta. 
Zatwierdzenie  porządku obrad wraz ze  zmianą:  9  osób za  (9  obecnych).  Porządek
został jednomyślnie zatwierdzony. 



Ad.3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  poinformował,  że  radny
Sławomir Chrzanowski zobowiązał się, że ze swojej strony jako osoba zarządzająca
Wojewódzkim  Ośrodkiem  Ruchu  Drogowego  przekaże  informację  dotyczącą  na
przykład  tego,  ile  osób,  które  po  spożyciu  alkoholu  prowadziły  pojazdy  i  zostały
ukarane wróciły na kurs. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że spowoduje to, że radni
będą mieli szerszy obraz, tego co się w tym temacie dzieje. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa
w Kaliszu, w roku szkolnym 2019/2020.
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  omówił  powyższy  projekt
uchwały.  Poinformował,  że  w uchwale  chodzi  o  sytuacje,  kiedy  to  rodzic  dowozi
swoje  niepełnosprawne  dziecko  do  szkoły.  Podana  cena  to  średnia  cena  benzyny
z 15 różnych stacji w Kaliszu. Dodał, że jest to nowość i wcześniej nie było takiej
uchwały  oraz,  że  prawdopodobnie  w  czerwcu  ponownie  uchwała  zostanie
przedstawiona radzie ze względu na nowy rok szkolny i zmiany cen. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.6.Propozycje do planu pracy Komisji na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej poprosił o przedstawienie pomysłów do
planu pracy komisji na 2020 rok.
Głos zabrał radny Artur Kijewski, który zaproponował, aby członkowie komisji udali
się  do  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Kaliszu  na
posiedzenie.  Dodał,  że często w porządku obrad znajduje się  korespondencja z tej
placówki i warto pokazać, że radni interesują się szkołą.
Radny  Dariusz  Grodziński  zaproponował,  aby  komisja  zajęła  się  tematem
finansowania klubów sportowych po zmianie regulaminu dotowania. 
Pan  Grzegorz  Kulawinek  w  odpowiedzi  wyjaśnił,  na  czym  polega  system
punktowania, który jest podstawą do naliczenia dotacji dla klubów sportowych. 
Następnie  wywiązała  się  dyskusja,  którą  rozpoczął  radny  Marcin  Małecki
stwierdzając,  że  dotowanie  nie  zawsze jest  sprawiedliwe,  ponieważ niektóre  kluby
mimo  osiąganych  wysokich  wyników  otrzymują  niskie  dofinansowanie.  Pan
Kulawinek wyjaśnił, że może się tak dziać ze względu na to, że pewne dyscypliny nie
znajdują się w systemie sportu dzieci i młodzieży, stąd też mniejsza liczba punktów,
która jest niezbędna do dofinansowania klubu. Dodał, że kluby, których dyscypliny nie
są ujęte w systemie są dotowane na tzw. podstawowym naliczeniu, czyli od liczby
dzieci zapisanych do klubu. Radny stwierdził, że kwota na jedno dziecko zmniejszyła
się  z  300  zł  na  200  zł  za  osobę.  Wiceprezydent  wyjaśnił,  że  różnica  ta  została



przeniesiona i dołożona do puli środków innego czynnika, który decyduje o wysokości
dotacji. 
Radny  Marcin  Małecki  stwierdził,  że  regulamin  przyznawania  dotacji,  który  nie
uwzględnia  sportów nie  olimpijskich  powoduje,  że  klubom nie  będzie  zależało  na
wyjazdach na zawody, tylko na gromadzeniu jak największej liczby dzieci w klubie bo
za to otrzymują środki. 
Radny  Artur  Kijewski  stwierdził,  że  zdarzało  się  już  tak,  że  osoby  uprawiające
dyscypliny nie olimpijskie osiągały wysokie wyniki i Prezydent nagradzał je. Dlatego
uważa,  że  w tym przypadku też  tak  będzie,  że  jeżeli  zawodnicy  osiągną  wysokie
wyniki na arenie krajowej Prezydent z pewnością zabezpieczy środki, aby nagrodzić
zawodników. 
Radny  Dariusz  Grodziński  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  Kijewskiego
i stwierdził,  że radny mówi o pojedynczych zawodnikach, a chodzi o kluby. Słabo
dofinansowując pewne obszary sportu zaczną one zanikać. 

Ad.7.Korespondencja:
 pismo w sprawie  wydelegowania  dwóch radnych do  udziału  w pracach

Komisji ds. nagród sportowych;
Zgłoszeni zostali radny Artur Kijewski i radny Dariusz Grodziński.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Kandydatury zostały przyjęte. 

 pismo  pracowników  II  Liceum  Ogólnokształcącego  w  sprawie  działań,
które negatywnie wpływają na funkcjonowanie placówki;
Pan  Grzegorz  Kulawinek,  Wiceprezydent  Miasta  poinformował,  że  Komisja
Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady  Miasta  Kalisza  bada  skargę  na  Dyrektora
II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Kaliszu.  Urząd
Miasta również przeprowadził kontrolę, która wykazała nieprawidłowości. 

 pismo  w sprawie  delegowania  dwóch radnych do  komisji,  która  ocenia
merytorycznie  i  finansowo wnioski  o  dotacje  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
Zgłoszeni zostali radny Leszek Ziąbka i radny Tomasz Bezen.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Kandydatury zostały przyjęte. 

Ad.8.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  dyskusję  listę  obiektów  sportowych  przy
szkołach, które wymagają remontu lub budowy przygotowaną przez Wydział Edukacji
we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta. 
Pani  Dagmara  Pokorska,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta  omówiła
powyższa  listę  i  to,  które  obiekty  powinny  być  budowane  lub  modernizowane
w pierwszej kolejności. 
Radny  Artur  Kijewski  stwierdził,  że  należy  pamiętać  o  szkołach  w  Szczypiornie
i Sulisławicach, gdzie nie ma w ogóle sal gimnastycznych. Jeżeli one powstaną będzie
można  powiedzieć,  że  każda  szkoła  w  Kaliszu  ma  salę  do  ćwiczeń  i  będzie  to
zamknięcie  pewnego  etapu.  Następnie  będzie  można  remontować  inne  obiekty
sportowe. 
Radna  Elżbieta  Dębska  zapytała,  czy  znajdą  się  środki  na  obiekt  sportowy  przy
Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej. Wiceprezydent
wyjaśnił, że trudno mu w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. 



Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  złożył  wniosek  o  przeanalizowanie  możliwości
prowadzenia programu „Trener Osiedlowy” przy Wale Piastowskim 3.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Następnie radny Leszek Ziąbka poprosił o przegłosowanie wniosku o zwrócenie się do
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z prośbą o nadanie nazwy
stacji archeologicznej położonej przy ul.  Młynarskiej 33 im. archeologa Krzysztofa
Dąbrowskiego.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący  Komisji  poprosił  jeszcze  o  przekazanie  informacji,  jakie  atrakcje
czekają na dzieci podczas tegorocznych ferii zimowych. 
Pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
poinformowała, że informacja taka w zeszłym tygodniu została przekazana do mediów
i na stronę internetową Miasta. 
Na koniec obecny na posiedzeniu mieszkaniec poinformował,  że Szkoła Muzyczna
potrzebuje środków, a dokładnie 150 000 zł na nowe instrumenty. Drugim problemem
jest budynek, który miał być tylko rozwiązaniem tymczasowym. I mieszkaniec zadał
pytanie, czy jest jakiś pomysł na nową siedzibę dla szkoły. Dodał, że kolejna kwestia,
to  według  Kaliszanina  krzywdzący  regulamin  dotyczący  przyznawania  dotacji  na
kulturę,  gdzie  drobny  błąd  powoduje  dyskwalifikację.  Inne  zagadnienie  poruszone
przez  mieszkańca  to  zbyt  mała  kwota  przeznaczana  na  wydawnictwa  dotyczące
Kalisza. Uważa, że 30 000 zł to niewiele, biorąc pod uwagę, że na Rocznik Kaliski
wydaje się 17 000 zł. 

Ad.9.Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza

/.../
Marian Durlej


