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Protokół Nr 0012.4.63.2018
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 20 września 2018 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.
Informacja
o
przebiegu
wykonania
planu
finansowego
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji i Rekreacji w Kaliszu –
samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr
17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 3b.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom
pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie
ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
10.
Projekt
uchwały
w sprawie środków
finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
11.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 w Kaliszu
Rokiem Tadeusza Kulisiewicza.
12.Pismo Prezydenta Miasta w sprawie zaopiniowania kandydatur
do Dorocznych Nagród PMK za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego w sezonie 2017/2018.
13. Korespondencja
- odp. Prezydenta na wniosek Komisji nr 0012.4.315.2018 ws planów
związanych z dalszym funkcjonowaniem MDK i SP Nr 16;
- pismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ws ustanowienia
roku 2019 Rokiem Tadeusza Kulisiewicza;
- pismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ws ustanowienia
roku 2020 Rokiem Alfonsa i Melanii Parczewskich;
- pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws
udzielonych dotacji dla Katedry św. Mikołaja.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
pan Adam Koszada, który powitał wszystkich obecnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Radny Zbigniew Włodarek spytał, dlaczego w porządku obrad nie ma zmian
w budżecie, a najprawdopodobniej jest to już ostatnie posiedzenie Komisji przed
końcem kadencji. Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta
odpowiedziała, że zmiany budżetowe nie wpłynęły do Kancelarii, a jeśli zajdzie taka
potrzeba zaplanowane zostanie wspólne posiedzenie Komisji przed sesją. Radna
Kamila Majewska zapytała, czy środki dla I Liceum Ogólnokształcącego na program
Erasmus zostały już przekazane szkole. Naczelnik Wydziału Edukacji, Mariusz
Witczak odpowiedział, że Wydział przygotował wniosek, ale Biuro Budżetu i Analiz
zadecydowało, że punkt ten nie zostanie wprowadzony do porządku obrad, niestety
Naczelnik nie wie dlaczego. Radny Tadeusz Skarżyński oznajmił, że rozmawiał przed
chwilą z Przewodniczącym Rady Miasta i dowiedział się, że Przewodniczący
realizował porządek obrad zaproponowany przez Prezydenta.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad:
9 osób za, 1 osoba się wstrzymała (10 obecnych). Porządek obrad został przyjęty.
Ad.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego, poinformowała, że środki
na program Erasmus, o które na początku pytała radna Majewska są ujęte w zmianach
budżetowych, które są obecnie szykowane. Następne przedstawiła najważniejsze dane
liczbowe z pierwszego półrocza. Radny Dariusz Grodziński zapytał o bilans Miasta,
który wynosi -62 000 700zł, pani Ochocka wyjaśniła co składa się na tę kwotę
dodając, że deficyt wynosi około 45 000 000zł, a zadłużenie 190 411 261,50zł. Radny
Tadeusz Skarżyński zainteresował się tematem inwestycji, których wykonanie
w przypadku oświaty wyniosło 13% w pierwszym półroczu, co według niego jest
słabym wynikiem. Pani Anna Durlej, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozbudowy
Miasta i Inwestycji poinformowała, że sporo zadań zostało wykonanych, jednak
ze względu na to, że płatności za zadania nie zostały jeszcze dokonane, zadań tych nie
wlicza się do zrealizowanych. Dodała, że oczywiście jest kilka zadań, które nie
są zrealizowane i są to głównie place zabaw i siłownie zewnętrzne. Na koniec
wywiązała się dyskusja dotycząca przeniesienia Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego z ul. Kordeckiego na ul. Handlową.
Informacja została przyjęta.
Ad.4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych.
Informację przedstawiła pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego,
która dodała, że w pierwszym półroczu prognozę zmieniano sześciokrotnie.
Informacja została przyjęta.
Ad.5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
W tym punkcie głos zabrał radny Krzysztof Ścisły, który zapytał, jak postępują prace
w hali przy Rogatce. Pani Anna Durlej, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozbudowy

Miasta i Inwestycji odpowiedziała, że Miasto czeka na odpowiedź w sprawie
dofinansowania tej inwestycji.
Radny Edward Prus oznajmił, że prace w Szczypiornie nad Muzeum i Izbą Pamięci
Szczypiorniaka dobiegają końca, oczywiście inwestycja ta budziła kontrowersje, ale
ostatecznie budynek okazał się potrzebny. Radny Krzysztof Ścisły stwierdził, że aby
polepszyć efekty pracy nad inwestycjami należy wybrać radnego - patrona, który
mógłby koordynować konkretne działania. W przypadku pomnika Piłsudskiego i Izby
Pamięci sprawdziło się to. Radny Tadeusz Skarżyński stwierdził, że powinno być tak,
że Prezydent wykonuje to, co Rada Miasta przyjęła ponieważ władza jest podzielona
na uchwałodawczą i wykonawczą. Po za tym trudny do wykonania byłby pomysł,
aby do każdej inwestycji przypisywać radnego – koordynatora, ponieważ tego jest tak
wiele, że radny musiałby zajmować się tylko realizacją inwestycji. Radny Prus
oznajmił, że wielokrotnie sam, we własnym zakresie podejmował jakieś zadania,
na przykład uporządkował teren wokół Muzeum w Szczypiornie i nie uważa tego
za błąd. Dodał, że jest w trakcie załatwiania spraw związanych z pomnikiem,
podkreślając, że nie jest to przedsięwzięcie finansowane przez Miasto, ale ze zbiórek
lokalnych.
Radny Grodziński zaproponował, aby sprawozdanie finansowe omówili
przedstawiciele Filharmonii Kaliskiej oraz Galerii im. Jana Tarasina ponieważ te dwie
placówki w sprawozdaniu finansowym odnotowały deficyt.
Jako pierwsza głos zabrała Joanna Dudek z Galerii im. Jana Tarasina, która
poinformowała, że deficyt wiąże się ze styczniowym remontem galerii, ale nie będzie
to rzutowało na wykonanie rocznego budżetu. Natomiast większym problemem jest
brak osób do pracy z powodu niskich wynagrodzeń. Drugą poruszoną kwestią był brak
przepływu informacji ze Starostwa, co znacząco utrudnia pracę.
Następnie pani Danuta Mizgiro z Filharmonii Kaliskiej poinformowała, że wszelkie
braki w budżecie zostaną pokryte z bieżącej działalności, dodała, że na konto
Filharmonii nie wpłynęła jeszcze dotacja z Ministerstwa.
Na koniec pan Piotr Bigora, Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”
podziękował Radzie, za nazwanie ośrodka imieniem Bogdana Jareckiego.
Ad.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –
samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.
Głos w tym punkcie zabrał Dyrektor Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji, pan
Mirosław Przybyła, który omówił krotko wykonanie budżetu swojej jednostki
za pierwsze półrocze oraz treść uchwały w sprawie dotacji. Wyjaśnił, że zamknięcie
pływalni spowodowało duże koszty, które Ośrodek musi pokryć, w związku z tym
potrzebna jest dotacja. Zapewnił, że równowaga między dotacją, a przychodami
własnymi, które muszą wynosić minimum 50% nie zostanie zachwiana.
Radny Dariusz Grodziński zapytał, jaką żywotność będzie miał basen po zakończeniu
modernizacji. Dyrektor odpowiedział, że w jego opinii basen będzie funkcjonował
kilka do kilkunastu lat.
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał o konkretną stawkę dotacji w porównaniu
z rokiem ubiegłym. Pan Przybyła odpowiedział, że dotacja tegoroczna dotyczy
wyrównania a na kolejny rok jest niewiele wyższa.

Głosowanie: 8 osób za, 1 brak głosu (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji i Rekreacji w Kaliszu –
samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.
Głosowanie: 8 osób za, 1 osoba się wstrzymała (9 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b.
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy inicjatywa zmiany imienia szkoły wyszła
od samej placówki. Naczelnik Wydziału Edukacji, Mariusz Witczak wyjaśnił,
że zmiana jest związana z ustawą dekomunizacyjną. Dodał, że nadanie imienia odbyło
się zgodnie z rozporządzeniem, czyli było konsultowane z różnymi środowiskami
i brano pod uwagę kilku kandydatów.
Głosowanie: 7 osób za, 1 osoba się wstrzymała ( 7 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad.9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom
pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Miasto Kalisz.
Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Mariusz Witczak przedstawił krótko uzasadnienie
uchwały i dodał, że uchwała zmieniająca wynika ze zmian w ustawie o Karcie
Nauczyciela.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 1 osoba się wstrzymała
(7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Mariusz Witczak wyjaśnił, że uchwała, która w tej
chwili obowiązuje pochodzi z grudnia 2007 roku. Pewne zapisy są już nieaktualne
i należy uchwałę po prostu zmienić. Podkreślił, że zakres zmian nie jest duży,
a o zaopiniowanie nowej uchwały poproszono związki zawodowe.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 1 osoba się wstrzymała (7
obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 w Kaliszu Rokiem
Tadeusza Kulisiewicza.
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, pani Grażyna Dziedziak
wyjaśniła, że co roku wybierana jest osoba, której nazwiskiem nazywa się dany rok,
co pozwala przybliżyć mieszkańcom sylwetki znanych Kaliszan. Radni Grodziński

i Skarżyński wyrazili poparcie dla ustanowienia 2019 roku, rokiem Kulisiewicza,
mówiąc, że jest to bardzo dobry wybór.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
Ad.12. Pismo Prezydenta Miasta w sprawie zaopiniowania kandydatur
do Dorocznych Nagród PMK za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sezonie 2017/2018.
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, pani Grażyna Dziedziak
przedstawiła proponowane kandydatury. Radny Dariusz Grodziński zarekomendował
Makarego Górzyńskiego oraz Tomasza Wolfa, natomiast miał wątpliwości
co do nagradzania dyrektorów instytucji kultury, ponieważ pewnie rzeczy wykonują
w ramach swoich obowiązków służbowych. Radny Paweł Gołębiak wyraził
wątpliwość co do kandydatury Edwarda Prusa tłumacząc, że szanuje i docenia jego
wysiłek, natomiast ciężko zaopiniować jego pracę ponieważ pełni także funkcję
radnego. Radny Tadeusz Skarżyński, nie zgodził się z przedmówcą twierdząc,
że radny Prus angażuje się w wiele projektów i nie należy tego mieszać z kampanią
wyborczą. Po za tym przyznano by mu jedynie wyróżnienie, a nie nagrodę. Radny
Grodziński zaproponował, aby w tym roku nie przyznawać wyróżnień, a Edwarda
Prusa wyróżnić za rok, za przedsięwzięcie dotyczące budowy pomnika Piłsudskiego.
Radny Grodziński złożył wniosek, aby zamiast pani Schlender nagrodzić pana
Tomasza Wolfa. Na koniec pani Dziedziak wyjaśniła, że pula nagród wynosi 100
000zł, co daje 29 nagród po 2 650zł netto. Zasugerowała w ten sposób, że można
dodać kandydaturę pana Wolfa, nie ujmując pani Schlender w zestawieniu
kandydatów. Da to w sumie 30 nagród, 2 grawertony, 1 list gratulacyjny oraz
1 wyróżnienie.
Głosowanie: 6 osób za, 1 osoba się wstrzymała (7 obecnych).
Ad.13. Korespondencja
- odp. Prezydenta na wniosek Komisji nr 0012.4.315.2018 ws planów związanych
z dalszym funkcjonowaniem MDK i SP Nr 16;
Pani Beata Paszak, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury wyjaśniła, że w tej chwili
obowiązuje uchwała, która przyznała miejsce dla MDK przy ul. Fabrycznej, niestety
w tej chwili wystąpiły pewne sprzeciwy ze strony Szkoły Podstawowej
Nr 16. Radny Paweł Gołębiak poinformował, że od lat słyszy o sukcesach MDK
i należy tak zorganizować prace jednostki, aby wszyscy byli zadowoleni. Pani
Dyrektor wyjaśniła, że budynek przy ul. Teatralnej jest bardzo niekomfortowy
w użytkowaniu, szczególnie dla małych dzieci. Przewodniczący Komisji, Adam
Koszada zapytał, czy Komisja może podjąć wniosek o poszukiwanie innej lokalizacji
dla Młodzieżowego Domu Kultury. Radny Tadeusz Skarżyński oznajmił, że chciałby
najpierw wysłuchać drugiej strony, czyli przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 16
zanim podejmowane będą decyzje o szukaniu lokalizacji. Radni wyjaśnili, że było
zorganizowane posiedzenie Komisji w SP NR 16, które nic nowego do sprawy nie
wniosło. Od dłuższego czasu występują konflikty, ponieważ Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 16 chce więcej miejsca, natomiast MDK nie chce opuszczać
obecnego budynku.

- pismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ws ustanowienia roku 2019
Rokiem Tadeusza Kulisiewicza;
- pismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ws ustanowienia roku 2020
Rokiem Alfonsa i Melanii Parczewskich;
- pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws udzielonych dotacji
dla Katedry św. Mikołaja.
Ad.14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.15. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza
/.../
Adam Koszada

