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Protokół Nr 0012.4.61.2018 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 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  budowy  pomnika  Marszałka  Józefa

Piłsudskiego w Kaliszu.
4. Projekt uchwały w sprawie nadania Ośrodkowi Kultury Plastycznej

„Wieża Ciśnień” w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu.
5. Sprawozdanie  z  realizacji  w  2017  roku  „Wieloletniego  programu

współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi
oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na lata 2016 – 2020” oraz „Programu współpracy Miasta
Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

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

dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2036.
8. Korespondencja

-  pismo  Rodziców  i  Nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr  16
w Kaliszu;
-  pismo  Rodziców  dzieci  klasy  III  A  Zespołu  Szkół  Techniczno  –
Elektronicznych w Kaliszu;
-  pismo  Prezydenta  Miasta  informujące  o  możliwości  zgłaszania
kandydatów do  dorocznych  Nagród Prezydenta  Miasta  Kalisza  za
osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. 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.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania  nad porządkiem obrad:  7  osób za
(7 obecnych). Porządek obrad został przyjęty.
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  budowy  pomnika  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego w Kaliszu.
Głos w tym punkcie zabrała pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki, która poinformowała, że Komitet Budowy Pomnika zajął
się  wszystkimi  organizacyjnymi  sprawami  i  utrzymywał  stały  kontakt
z   konserwatorem,  z  którym ustalono,  że  pomnik  stanie  przed  Sądem w Kaliszu.
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy to prawda, że cokół pomnika jest podobny
do tego na którym stało popiersie Cara Aleksandra II, ponieważ słyszał takie pogłoski.
Odpowiedzi  udzielił  radny  Edward  Prus,  jednocześnie  członek  Komitetu  Budowy
Pomnika. Oznajmił, że nie było nigdy takich zaleceń konserwatora, ale czymś trzeba
było  się  zasugerować  podczas  projektowania.  Radny  Prus  opowiedział
o lokalizacjach jakie były brane pod uwagę podczas planowania postawienia pomnika,
po czym wrócił  do pytania  o cokół.  Odpowiedział,  że w 80% cokół  jest  podobny
do tego na, którym znajdowało się popiersie cara, ale jest to podyktowane głównie
kosztami ponieważ mogły one sięgnąć nawet 400 000zł. Sama postać Marszałka ma
kosztować 120 000zł. Kiedy konserwator podejmie wszystkie decyzje Komitet rusza
ze zbiórką ponieważ sporo pieniędzy jest do zebrania. Głos w tej sprawie zabrała także
pani Hila Marcinkowska, która wyjaśniła,  że cokół,  na którym stało popiersie cara
było  nawiązaniem do architektury  budynku Sądu,  stąd  cokół  budowanego obecnie
pomnika  nie  jest  podobny  do  cokołu  Cara,  ale  dopasowany  jest  do  architektury
budynku Sądu. Radny Dariusz Grodziński zaapelował, aby krótki termin wykonania
pomnika  nie  rzutował  na  jego  wygląd  ponieważ  przykładów  takich  jest  wiele
w regionie i całej Polsce. Rady Zbigniew Włodarek poprosił, aby wyrysować mapkę
i  przedstawić  ją  radnym  i  mieszkańcom,  ponieważ  Kaliszanie  nie  wiedzą,  gdzie
dokładnie powstać ma pomnik. 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 11 osób za (11 obecnych).
Projekt uchwały został przyjęty.
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Ośrodkowi  Kultury  Plastycznej
„Wieża Ciśnień” w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 11 osób za (11 obecnych). Projekt
uchwały został przyjęty.
Ad.5.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2017  roku  „Wieloletniego  programu
współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”
oraz  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2017”.
Głos w tym punkcie zabrał  pan Janusz Sibiński,  P.O. Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych,  który  poinformował,  że  po  raz  pierwszy
przekroczono ponad 12 mln środków z budżetu Miasta przeznaczonych na zadania



realizowane  przez  organizacje  pozarządowe.  Dalej  omówił  zadania  wchodzące
w  przedmiotowe programy.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała  o  zmianach  w  budżecie
merytorycznie dotyczących działalności Komisji. 
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poruszył  temat  Kaliszanki  Marty  Walczykiewicz,
która  zdobyła  złoty  medal  na  Mistrzostwach  Europy  i  rozsławiła  Kalisz,  a  która
od  Miasta  nie  otrzymała  żadnego  wyróżnienia  w  formie  pieniężnej.  Podkreślił,
że  wydaje  się  duże  sumy  np.  na  ścieżkę  rowerową,  która  kosztowała  700  000zł
a o wybitnej zawodniczce z Kalisza nikt nie pamięta. Pani Skarbnik wyjaśniła, że pani
Marta  otrzymuje  na  bieżąco  środki  na  swoją  działalność  i  nie  są  to  małe  kwoty.
Dodała,  że w Wydziale  Kultury  znajduje  się  pismo przedstawiające ilość  środków
przekazywanych przez Miasto pani Walczykiewicz. 
Następnie o głos poprosił radny Dariusz Grodziński, który zapytał ile trzeba dokładać
do  oświaty,  aby  mogła  ona  normalnie  funkcjonować.  Pani  Skarbnik  w związku  z
pytaniem radnego dokończyła odczytywać zmianę w uchwale budżetowej mówiąc, że
wprowadza się dodatkowe 3 mln zł z wolnych środków na dotacje podmiotowe dla
szkół i przedszkoli. Dodała także, że 10 mln, które były zarezerwowane na oświatę nie
rozdzielono jeszcze w całości, czekając na to, co wydarzy się w drugim półroczu. Głos
zabrał także pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, który wyjaśnił, że
wniosek  Wydziału  Edukacji  dotyczy  jednostek  niesamorządowych  i  potrzeba
dotowania zapewne nastąpi we wrześniu. 
Radna Kamila Majewska poruszyła kwestię związaną z Basztą Dorotką. Wyjaśniła, że
był  pomysł,  aby  otworzyć  ją  dla  zwiedzających  w celu  poprawienia  atrakcyjności
Miasta. I w tej uchwale ponad 20 000zł przeznaczonych jest właśnie na ten cel, w
związku z tym radna zapytała, na co konkretnie te środki zostaną przekazane. Na to
pytanie  niestety  nikt  nie  był  w  stanie  odpowiedzieć,  ponieważ  nie  było  na  sali
przedstawiciela Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  5  osób  za,  6  osób  się
wstrzymało (11 obecnych). Projekt uchwały został przyjęty.
Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2036.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 4 osoby za, 7 osób się wstrzymało
(11 obecnych). Projekt uchwały został przyjęty. 
Ad.8. Korespondencja
- pismo Rodziców i Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu;
Głos w tym punkcie zabrała pani Agnieszka Wańka, Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 16 w Kaliszu. Podziękowała za ostatnią pomoc w postaci kamery, dzięki czemu
lepiej  zabezpieczony  jest  teren  szkoły.  Tym  razem  szkoła  ma  kłopot  w  związku
z  funkcjonowaniem w dwóch budynkach przy  ul.  Fabrycznej  i  Teatralnej.  W obu
budynkach szkoła korzysta z 16 sal. Kiedy gimnazjum przestanie istnieć cała szkoła
będzie musiała pomieścić się w jednym budynku z 16 salami, a obecnie do szkoły
uczęszcza 719 uczniów. Będzie się to wiązało z dwuzmianowością zajęć i kiepskimi
warunkami nauki. W związku z tym pani Dyrektor zwróciła się o pomoc, aby szkoła
mogła  przejąć  budynek  -  skrzydło  zajmowane  przez  Młodzieżowy  Dom  Kultury.



O głos  poprosił  radny  Tadeusz  Skarżyński,  który  oznajmił,  że  kiedy  rozmawiano
o  reformie  szkolnictwa  plan  był  taki,  aby  SP  Nr  16  odzyskała  skrzydło,
a  Młodzieżowy Dom Kultury  został  przeniesiony  do  budynku  przy  ul.  Teatralnej.
Radny zdaje sobie sprawę, że to działanie generuje koszty, ale taki był plan, zapytał,
czy  coś  w tej  kwestii  się  zmieniło.  Pani  Dyrektor  odpowiedziała,  że  radny Eskan
Darwich składał w tej sprawie interpelacje i otrzymana odpowiedź była dwuznaczna,
ponieważ zawierała sformułowanie, że dwa budynki zostaną przekształcone w całość.
Przy czym Pani Dyrektor nie wie, czy chodzi tu o budynek SP Nr 16 i MDK, czy
również o budynek na Teatralnej. Głos zabrała także mama jednego z uczniów, a także
nauczyciel  szkoły  -  pani  Joanna  Szkudlarek, która  uważa,  że  nie  powinno  być
dwuzmianowości zajęć, oraz takiej sytuacji, że szkoła posiada budynek, ale nie może
w całości z niego korzystać. Dodała, że rodzice, ani nawet pani Dyrektor nie posiadają
informacji co do przyszłości szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego, pan Marcin
Szcześniak oznajmił, że lekcje w-f-u w okresie zimowym odbywają się na korytarzu,
a grupy muszą być łączone ze sobą. Pani Dyrektor dodała, że część uczniów nie chce
kontynuować nauki po ukończeniu 6 klasy w tej szkole, właśnie ze względu na gorsze
warunki nauki. Radna Małgorzata Zarzycka zapytała, czy uczniowie szkoły korzystają
z  sali  gimnastycznej  przy  ul.  Teatralnej.  Pani  Dyrektor  odpowiedziała,  że  nie.
Rozpoczęła się dyskusja, którą przerwał radny Grodziński mówiąc, że nie rozumienie
niektórych pytań, ponieważ droga na sale i z powrotem zajmuje połowę lekcji, poza
tym radny nie wyobraża sobie, aby zimą dzieci zaraz po w-f-ie wychodziły na dwór
i  szły  dalej  na  inne  zajęcia.  Następnie  o  głos  poprosiła  pani  Hila  Marcinkowska,
przedstawiciel  Rady  Osiedla  Śródmieście  II.  Poinformowała,  że  Rada  Osiedla
wystosowała pismo w tej sprawie do Prezydenta, jednak nie otrzymała odpowiedzi.
Natomiast rodzice poinformowali ją, że słyszeli, że budynek szkoły przy ul. Teatralnej
ma zostać przekazany Edukatorowi. Jedna z obecnych na sali mam wyjaśniła, że była
na spotkaniu z Wiceprezydentem, od którego usłyszała, że dla tych dzieci Miasto nie
ma pieniędzy. Głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji pan Mariusz Witczak, który
oznajmił, że uchwała Rady Miasta Kalisza stanowi, że przez dwa lata szkoła będzie
funkcjonowała w dwóch budynkach. Natomiast w roku 2019 ma zostać przeniesiona
do  jednego  budynku.  Dodał,  że  jeśli  chodzi  o  stronę  prawną  bardzo  łatwo  jest
rozwiązać  umowę  użyczenia  z  MDK,  jednak  będzie  to  trudniejsze  od  strony
organizacyjnej i finansowej. W tym roku szkolnym na pewno nie uda się przenieść
MDK-u na ul.  Teatralną,  a  co do roku 2019 środki  będą planowane we wrześniu.
Radny Skarżyński zapytał, czy Miasto według wiedzy pana Naczelnika ma jakiś inny
pomysł  na  budynek  przy  ul.  Teatralnej.  Pan  Witczak  zasugerował,  że  w  kilku
miejscach  po  gimnazjach  powstały  szkoły  podstawowe,  do  których  zapisuje  się
mnóstwo dzieci i być może potrzeby SP Nr 16 z czasem się zmniejszą. Jeśli chodzi
o  budynek  przy  ul.  Teatralnej  to  szkoła  Edukator  stara  się  o  wynajem  tych
pomieszczeń. Jeden z rodziców powiedział, że przy wygaszaniu Gimnazjum Nr 3 przy
ul. Teatralnej i przeniesieniu go do Szkoły Podstawowej Nr 16 powstało zapewnienie,
że później MDK zostanie przeniesiony do budynku przy ul. Teatralnej. Rodzice nie
spodziewali się, że nagle sytuacja się zmieni dlatego dopiero teraz poruszyli ten temat.
Dodał, że rodzice czują się oszukani. Inny rodzic dodał, że chodzi im po prostu o jakąś
informacje, czy zapewnienie co będzie się działo dalej w tej sprawie. Radna Kamila
Majewska  poinformowała,  że  sama  dowiaduje  się  z  korespondencji  rodziców,



że Edukator  chce  wynająć  pomieszczenia  na  ul.  Teatralnej.  Zdziwiło  ją  to,  że  nie
dowiedziała się tego od Urzędu Miasta. Dlatego teraz prosi o udzielenie odpowiedzi
w  tej  sprawie.  Pan  Mariusz  Witczak  odpowiedział,  że  umowa  z  Edukatorem  nie
została jeszcze podpisana, natomiast dotyczy ona wynajmu 3 sal i to tylko na ten rok.
W czasie dyskusji padło pytanie, czy szkoły Edukator nie da się połączyć MDK, skoro
szkoła posiada 16 sal, a Edukator chce korzystać tylko 3. Radna Majewska stwierdziła,
że  z  tego  co  wie  w  takim przypadku  musiały  by  być  dwa  osobne  wejścia,  a  na
to  zapewne  pieniędzy  nie  będzie.  Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  stwierdził,
że  największym problemem,  który  zauważa  jest  szkoła  Edukator,  dlatego należało
by  ją  zlikwidować.  Głos  zabrała  pani  Wicedyrektor  Szkoły,  która  poinformowała,
że kiedy szkole zabierano skrzydło na rzecz MDK, władze zapewniały, że przyjdzie
niż demograficzny i dzieci nie będzie, a za puste pomieszczenia trzeba będzie płacić.
W tej chwili w skrzydle MDK do południa nie ma zajęć, więc płaci się, mimo nie
wykorzystania  w  pełni  pomieszczeń.  Jedna  z  nauczycielek  powiedziała,  że  jako
polonistka codziennie będzie musiała przemieszczać się między dwoma budynkami
i  nie  jest  to  komfortowa  sytuacja,  ponieważ  chodzenie  między  dwiema  szkołami
zajmuje dużo czasu.
Radny  Skarżyński  zaproponował,  aby  złożyć  wniosek  do  Prezydenta  o  pisemne
udzielenie  szczegółowych  informacji  na  temat  planów  związanych
z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz Młodzieżowego Domu Kultury
z  uwzględnieniem  sposobu  wykorzystania  bazy  lokalowej  oraz  harmonogramem
działań.  Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:  9  osób za (9 obecnych).
Wniosek został przyjęty.
Radny Edward Prus dodał na koniec, że inwestycja jaką jest budowa pomnika Józefa
Piłsudskiego nie jest finansowana z pieniędzy miasta. 
- pismo Rodziców dzieci klasy III A Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych
w Kaliszu;
Przewodniczący  Komisji  zapytał  Naczelnika  Wydziału  Edukacji  jaka  jest  decyzja
w  sprawie  likwidacji  jednej  z  klas  III  w  Piwonicach.  Pan  Mariusz  Witczak
odpowiedział, że klasa zostanie zlikwidowana i w tej sprawie nie ma żadnych zmian
ponieważ zostały już zatwierdzone arkusze. Radny Skarżyński wyjaśnił, że podjęcie
tego  tematu  przez  Radę  Miasta  nie  spowodowało  masowego  sprzeciwu  w  innych
szkołach, czego obawiał się pan Naczelnik, co świadczy o tym, że rodzicom uczniów
z Piwonic wyjątkowo zależało na pozostawieniu klasy. 
Wracając  do  pisma  Rodziców  z  Zespołu  Szkół  Techniczno  –  Elektronicznych
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że chodzi tutaj o to, że ze względu na małą liczbę
godzin  jedna  z  nauczycielek  angielskiego  będzie  musiała  być  zwolniona.  I  kłopot
polega na tym, że Dyrektor nie wie, którą panią zwolnić, wiąże się też to z protestami
rodziców.  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśnił,  że  sprawy  kadrowe  należą
do kompetencji Dyrektora i Rada Miasta nie powinna się w nie włączać. 
-  pismo  Prezydenta  Miasta  informujące  o  możliwości  zgłaszania  kandydatów
do dorocznych Nagród Prezydenta  Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości  artystycznej,  upowszechniania  kultury  i  ochrony  dziedzictwa
narodowego.



Głos w tym punkcie zabrała pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury
i  Sztuki,  Sportu  i  Rekreacji,  która  zachęciła  radnych  do  składania  wniosków
do Nagród Prezydenta Miasta Kalisza do końca czerwca. 
Pani Hila Marcinkowska stwierdziła,  że nie jest  właściwą procedurą fakt,  że radni
zgłaszają  osoby  do  nagród,  a  później  z  tych  osób  wybierają  zwycięzców.  Radny
Krzysztof  Ścisły  oznajmił,  że  praktyka  taka  jest  stosowana  wszędzie  np.  przez
organizacje pozarządowe.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Edward Prus złożył wniosek w sprawie zorganizowania wrześniowej Komisji
w  Szczypiornie.  Wspomniał  także  o  zbliżającym  się  turnieju  piłki  ręcznej,
odbywającym się w związku ze stuleciem istnienia piłki ręcznej.
Ad.10. 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

  


