
KRM.0012.0064.2016
D2016.09.02875

P R O TO K Ó Ł   nr 0012.4.31.2016 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza w dniu 22.09.2016r., 

które odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika

przy ul. Kościuszki 10

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach

Kalisza  środków  finansowych  w  formie  dotacji  dla  Rzymskokatolickiej
Parafii  Ordynariatu  Polowego  pw.  Św.  Wojciecha  i  Św.  Stanisława
w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
finansowane  częściowo  ze  środków  WRPO  na  lata  2014-2020  (WRPO
2014+).

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach
Kalisza  środków  finansowych  w  formie  dotacji  dla  Klasztoru  OO.
Franciszkanów  w  Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie
i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo  ze  środków  WRPO  na  lata
2014-2020 (WRPO 2014+).

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  zapewnienia  w  budżetach  Kalisza  środków
finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu
na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane
finansowane  częściowo  ze  środków  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla

Miasta Kalisza na lata 2016-2030.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 
9. Informacja  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym

realizacji  przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  art.  226  ust.  3  ustawy
o finansach publicznych.

10.Informacja  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
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11.Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nr  WKST.4040.2.59.2016  w  sprawie
zaopiniowania  kandydatów  rekomendowanych  do  Dorocznych  Nagród
Prezydenta  Miasta  Kalisza  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
w sezonie 2015/2016.

12.Informacja  Dyrektora  III  Liceum  na  temat  funkcjonowania  szkoły,
osiągnięć oraz bazy lokalowej.

13.Korespondencja
- pismo pani Anny Narewskiej Dyrektor III L.O. im. M. Kopernika.
-  odpowiedź  Prezydenta  MK  na  wniosek  Komisji  Nr  0012.4.118.2016  
 z dnia 16 czerwca br. ws uzyskania dodatkowych miejsc parkingowych  
przy szkole.
-  pismo  p.  Bożeny  Szal  –  Truszkowskiej  w  sprawie  kontrowersyjnej  
sztuki w teatrze. 

14.Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
wszystkich zebranych oraz dziękując pani Dyrektor za zaproszenie.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący  poinformował,  że  w  międzyczasie  doszły  3  projekty  uchwał
w  sprawie  dotacji  dla  kościołów  z  Wydziału  Kultury  oraz  dwa  projekty  uchwał
finansowych z Wydziału Finansowego. Następnie poprosił o przegłosowanie nowego
porządku obrad - wszyscy za ( 8 osób ).
Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach
Kalisza środków finansowych w formie dotacji  dla Rzymskokatolickiej Parafii
Ordynariatu Polowego pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława w Kaliszu na prace
konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo
ze środków WRPO na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
Pani  Anna  Woźniak,  inspektor  z  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki,
wyjaśniła  istotę  zmiany  przedmiotowej  uchwały,  która  spowodowana  jest  faktem,
iż Marszałek ogłosił dopiero w IV kwartale nabór wniosków na to zadanie w związku
z czym należy przesunąć środki w wysokości 950.000 zł na lata 2017 – 2020, a nie jak
to było w poprzedniej uchwale 2016 – 2019.
Radna Kamila Majewska zwróciła uwagę, że odkąd jest w Radzie bardzo dużo było
podejmowanych uchwał w sprawie przeznaczenia dotacji na prace konserwatorskie.
W związku  z  tym spytała,  czy  wiadome jest  ile  środków na  ten  cel  przeznaczają
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podobne  wielkością  do  Kalisza  miasta.  Stwierdziła,  że  w  tym  zakresie  Kalisz
„błyszczy”, ale należy sobie zadać pytanie, czy musi. Zasugerowała, że te pieniądze
można przeznaczyć na inne cele, np. dla dzieci albo osoby starsze.
Pani  Woźniak  odpowiedziała,  że  miasto  z  taką  przeszłością  i  z  takim  dorobkiem
kulturowym jak Kalisz musi dbać o swoje dziedzictwo. Jest  to dobrze postrzegane
wśród innych miast. Wyjaśniła, że nie zna kwot przeznaczanych na takie cele przez
inne samorządy, natomiast w przedstawionych projektach uchwał jest mowa o dużych
kwotach,  gdyż  są  to  programy  operacyjne,  które  opiewają  na  bardzo  duże  sumy.
W przedmiotowym projekcie  uchwały  jest  mowa o 20.000.000 zł,  z  czego Miasto
tylko zapewnia wkład własny, który jest niezbędny do aplikowania o te środki. 
Radny Paweł Gołębiak zwrócił uwagę, że nie można porównywać Kalisza do innych
miast. Zwłaszcza do Ostrowa. Pomimo tego, iż Ostrów jest ładny i jest blisko to nie
ma on tylu zabytków. Stwierdził, że można korzystać z dobrych wzorców, jak Kraków
czy  Wrocław,  natomiast  nie  można  skupiać  się  na  rzeczach,  których  nie  da  się
porównać. Dodał, że Kalisz ma najwięcej zabytków kościelnych, stąd też taka liczba
dotacji dla kościołów. 
Radny Dariusz Grodziński poinformował radną Majewską, że budżety miast są jawne
i  dostępne  w  BIP,  tak  więc  radna  może  sobie  prześledzić  wydatki  na  prace
konserwatorskie  w  innych  miastach.  Podsumował,  że  wspomniane  środki  zostały
już przyznane w poprzedniej uchwale, a teraz jest to tylko przesunięcie w czasie.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił o pozytywną opinię dotyczącą
omówionego projektu uchwały. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały (8 osób). 
Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach
Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów
w  Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane
finansowane częściowo ze środków WRPO na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
Pani  Anna  Woźniak,  inspektor  z  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki,
wyjaśniła, że w tym przypadku również następuje przeniesienie środków, ze względu
na ogłoszony dopiero w IV kwartale nabór.  Dodatkowo udało się pozyskać środki
z  innego  programu  „Infrastruktura  i  Środowisko”  na  renowację  zabytków
drewnianych,  w  związku  z  czym  z  przedmiotowego  projektu  zostały  wyłączone
wszystkie  ruchome  zabytki  drewniane,  a  ogólna  kwota  zmniejszyła  się  przez
to o 394.676,30 zł. 
Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  poprosił  o  pozytywną  opinię  dotyczącą
omówionego projektu uchwały. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
przedmiotowy projekt uchwały (7 osób, 1 osoba wyszła). 
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zapewnienia  w  budżetach  Kalisza  środków
finansowych  w  formie  dotacji  dla  Klasztoru  OO.  Franciszkanów  w  Kaliszu
na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane
częściowo  ze  środków  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko
na lata 2014 – 2020.
Pani  Anna  Woźniak,  inspektor  z  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki,
poinformowała,  że  wspomniana  w  poprzednim  punkcie  kwota  394.676,30  zł,
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która została wyłączona z dotacji, jest przekazana na wkład własny w przedmiotowym
projekcie uchwały.  
Radny Tadeusz Skarżyński zaproponował, aby Komisja udała się do Klasztoru OO.
Franciszkanów, ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jakie remonty już udało
się tam poczynić i jaka była skala prac. 
Wiceprezydent  Artur  Kijewski  dodał,  że  w  Kaliszu  kościoły  są  najstarszymi
i  najcenniejszymi  zabytkami  i  niewątpliwie  należy  o  nie  dbać.  Zwrócił  uwagę,
że  proboszczowie  parafii  rzymskokatolickich  składają  bardzo  dużo  wniosków,
a niestety z innych wyznań nie.
Pani  Anna  Woźniak  poinformowała,  że  podczas  niedawno odbywającej  się  „Nocy
muzeów”  kaliszanie  mieli  okazję  zwiedzić  kościoły  i  zobaczyć  postępy  prac
konserwatorskich  i  restauratorskich.  Wspomniała,  że  na  te  zadania  przeznaczane
są ogromne środki z programów unijnych. 
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  dodała,  że  proboszczowie  składają  wnioski
na  programy  unijne  pozyskując  przez  to  ogromne  środki  zewnętrzne,  w  stosunku
do których wkład miasta jest procentowo niewielki. 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił o pozytywną opinię dotyczącą
omówionego projektu uchwały. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały (8 osób). 
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta,  pokrótce przedstawiła wnioski merytorycznie
wynikające z działalności Komisji.
Radny Dariusz Grodziński nawiązał do kwoty 45.000 zł przeznaczonej na mistrzostwa
w  kolarstwie  oraz  sporty  walki.  Spytał,  które  to  będzie  wydarzenie  jeżeli  chodzi
o sporty walki.
Pani  Urszula  Bogaczyk,  p.o.  Naczelnika  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu
i  Turystyki,  odpowiedziała,  że  chodzi  o  listopadową  imprezę  organizowaną  przez
Kaliskie Stowarzyszenie Sportów Walki Arkadia. 
Radny Grodziński dopytał o sponsorowanie kaliskich sportowców na mistrzostwach
w  Kazachstanie,  na  co  Wiceprezydent  odpowiedział,  że  mistrzostwa  świata
są  najważniejszym wydarzeniem sportowym, gdyż potem jest  już  tylko olimpiada.
Dodał, że Miasto wspiera wicemistrzów Macieja Herbicha i Wanessę Więckiewicz.
W dalszej  części  omawianego  projektu  uchwały  radny  Dariusz  Grodziński  spytał
o  podział  środków  w  przypadku  finansowania  przez  Miasto  sportów  ligowych
w podziale na poszczególne ligi na cały sezon.
Wiceprezydent  Artur  Kijewski  odpowiedział,  że  siatkówka  męska  to  druga  liga
z  dofinansowaniem 200.000 zł  plus  dodatkowo od sponsorów.  Siatkarki  w I  lidze
otrzymają  400.000  zł  na  cały  sezon  plus  dodatkowo 150.000  zł,  czyli  550  tys  zł
łącznie.  Szczypiorniak  otrzymuje  550.000  zł.  Trzecioligowy  KKS  (bez  MKS)
otrzymuje około 320.000 zł, natomiast otrzymują oni dofinansowanie lub mają umowę
na promocję miasta. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  poprosił  o  przygotowanie  powyższego  zestawienia
w formie tabelarycznej dla radnych.
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Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowali  omówiony  projekt  uchwały  w  działach  i  rozdziałach
merytorycznie wynikających z działalności Komisji (8 osób).
Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła pokrótce zadania, które realizowane
są w okresie co najmniej dwuletnim i dotyczą tematyki Komisji.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowali  omówiony  projekt  uchwały  w  działach  i  rozdziałach
merytorycznie wynikających z działalności Komisji (8 osób).
Ad.8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  przedstawiła  kilka  słów  wstępu
do   przedmiotowej  informacji  prezentując  planowane  i  wykonane  dochody  oraz
planowane  i  wykonane  wydatki.  Poinformowała  o  wydatkach  majątkowych,  które
zostały wykonane w 7,1% tłumacząc ten fakt tym, że zawsze w pierwszym kwartale
inwestycje  są  przygotowywane,  robione  są  projekty  i  przystępuje  się  do  prac.
W większości  dopiero  w drugim kwartale  następuje  rozliczenie  i  zapłata.  Dodała,
że teraz na 15-go września była robiona analiza i  na ten dzień zapłaconych faktur
jest  na  kwotę  15.507.000  zł,  co  daje  17,6%  wykonania.  Podpisanych  umów,
czyli rozstrzygniętych przetargów i przystąpiono do pracy jest na dzień 15go września
jest na kwotę 42.697.000 zł, co daje wskaźnik 48,4%. W poprzednich latach wskaźniki
wydatków majątkowych kształtowały się następująco: w roku 2015 – 26,9%, w roku
2014 – 5,4%, w roku 2013 – 19,5%.
Radny Dariusz Grodziński zwrócił uwagę, aby nie porównywać danych z roku 2014,
gdyż wówczas ruszyły remonty wszystkich głównych skrzyżowań w mieście. 
Wiceprezydent  Artur  Kijewski  oznajmił,  że  tak  jak  wspomniała  pani  Skarbnik
realizacja  większości  inwestycji  jest  na  koniec  roku  w związku  z  czym wówczas
zostaną podane konkretne liczby i będzie można ocenić rok do roku ile kto zrobił.
Pan  Przewodniczący  poprosił  o  omówienie  wykonania  budżetu  pana  Mariusza
Witczaka, Naczelnika Wydziału Edukacji, który przybliżył radnym dział 801 oraz 854.
Następnie realizację budżetu swoich jednostek przedstawili:
- pan Mirosław Przybyła Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
- pan Adam Borowiak Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
- pani Danuta Mizgiro Główna Księgowa Filharmonii Kaliskiej
W dalszej kolejności głos zabrała pani Urszula Bogaczyk, p.o. Naczelnika Wydziału
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, która omówiła działy związane z kulturą sportem
oraz promocją poprzez sport, a także turystyką. 
Radny  Paweł  Gołębiak  spytał,  czy  było  jakieś  znaczące  wydarzenie  zaplanowane,
którego nie udało się wykonać. 
Pani Urszula Bogaczyk odpowiedziała, że było to jedno wydarzenie „Kinder Club”.
Organizator z Warszawy, który był inicjatorem wydarzenia wycofał się. 
W dalszej części głos zabrał pan Daniel Kaparuk, Naczelnik Wydziału Rozbudowy
Miasta  i  Inwestycji  opowiadając  o  realizowanych  zadaniach  inwestycyjnych
związanych z oświatą. 

5



Radna  Kamila  Majewska  spytała  o  naprawę  przeciekającego  dachu  w  I  L.O.  im.
Adama Asnyka.
Naczelnik  Kaparuk odpowiedział,  że  Wydział  chce  jak  najszybciej  ogłosić  kolejny
przetarg na to zadanie. Wyjaśnił, że pierwszy przetarg ogłoszony był dopiero w lipcu
ze względu na trwające dość długo ustalenia z Konserwatorem zabytków oraz faktem,
iż  potrzebował  chwile  czasu  od  objęcia  stanowiska  Naczelnika  na  zapoznanie  się
z pracą Wydziału. Dodał, że będzie jeszcze odrębny przetarg związany z remontem
wolnych  pomieszczeń,  które  zostaną  przeznaczone  na  sale  lekcyjne.  Naczelnik
poinformował także, że w trakcie wakacji zmieniły się przepisy w zakresie zamówień
publicznych, co wpłynęło na pracę Wydziału. 
Radny  Paweł  Gołębiak  zasugerował,  że  być  może  kwota  w przetargu na  naprawę
dachu była za niska. Spytał, kto przygotowywał kosztorys prac.
Pani  Anna Durlej,  Zastępca Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta  i  Inwestycji,
wyjaśniła, że projekt i kosztorys wykonywała firma zewnętrzna, natomiast nie uważa,
że kwota była zaniżona, po prostu nikt nie przystąpił do przetargu. 
Radna Małgorzata Zarzycka dowiedziała się, że przeszkodą w składaniu ofert mógł
być warunek polegający na zabezpieczeniu przez firmę wykonywającą kwoty 1,5 mln
zł  z  własnych  środków.  Na  co  pani  Durlej  przytaknęła,  że  był  taki  warunek
w  postępowaniu  przetargowym,  gdyż  firma  remontująca  obiekt  zabytkowy  musi
posiadać zdolność finansową, wskazując że jest w stanie takie zadanie przeprowadzić.
Miasto  musi  się  bowiem  zabezpieczyć,  żeby  wykonawca  w  połowie  remontu
nie  zakończył  pracy  ze  względu  na  brak  środków.  Dodała  jednak,  że  żaden
wykonawca nie zgłosił  się  w sprawie obniżenia tej  kwoty,  gdyż wówczas Wydział
mógłby się zastanowić nad jej obniżeniem.
Radny Martin Zmuda spytał, jaka kwota przeznaczona była na zadanie pn. źródełko
wody pitnej w każdej szkole z Budżetu Obywatelskiego.
Naczelnik WRI pan Daniel Kaparuk odpowiedział, że było to około 88.000 zł.
Radny Zmuda stwierdził, że zarówno to zadanie jak i budowa boiska do piłki plażowej
nie  zostały  wykonane,  gdyż  przetarg  nie  został  rozstrzygnięty.  W  związku
z powyższym skoro kwota tych zadań nie wymagała postępowania przetargowego,
to czy nie można było w inny sposób przeprowadzić wyłonienie wykonawcy.
Pani  Anna  Durlej  wyjaśniła,  że  kwota,  która  wyszła  w  przetargu  była  znacznie
większa,  niż  ta  zabezpieczona  w  budżecie,  w  związku  z  czym  zapadła  decyzja
o  unieważnieniu  przetargu.  Jeszcze  w  tym  roku  będzie  przeprowadzone  nowe
postępowanie przetargowe. Zwróciła uwagę, że zadanie obejmowało wszystkie szkoły
i pomimo podziału przetargu na podstawówki oraz gimnazja kwota ogólna zadania
wymagała  postępowania  przetargowego.  Natomiast  co do boiska do piłki  plażowej
to faktycznie ze względu na kwotę było to zapytanie ofertowe, a nie przetarg. Zadanie
zostało zgłoszone w Ministerstwie Sportu, umowa jest podpisana na dofinansowanie
i są pewne warunki,  które należy teraz spełnić.  Musi być zamieszczony komunikat
na  stronie  Miasta,  są  określone  terminy,  które  należy  zachować,  itp.  Na  koniec
poinformowała,  że  jest  już  wykonawca  na  to  zadanie,  a  radni  muszą  tylko
przegłosować  zmiany  w  uchwale  budżetowej,  aby  można  było  przystąpić
do podpisania umowy i realizacji. 
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Radny Paweł Gołębiak powrócił do tematu dachu w liceum Asnyka i spytał, co będzie
jeżeli kolejny przetarg znowu nie zostanie rozstrzygnięty.
Pani Anna Durlej odpowiedziała, że przetargi będą ogłaszane do skutku. Miasto nie
może niestety zejść poniżej pewnych stawek.
Radny Skarżyński, radna Majewska, Naczelnik Kaparuk oraz pani Durlej dyskutowali
ponownie  na  temat  wysokości  kwot,  które  musi  wykonawca  zabezpieczyć
przy przystąpieniu do składania ofert na realizację zadań inwestycyjnych.
Podsumowaniem  tej  rozmowy  była  prośba  radnego  Martina  Zmudy,  aby  Wydział
przygotował  tabelkę,  w  której  będzie  opisane  każde  zadanie,  kwota  realizacji
oraz wymagana kwota zabezpieczenia.
Ad.9. Informacja  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.  226 ust.  3 ustawy o finansach
publicznych.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  objaśniła,  jakie  pozycje  liczbowe
są w poszczególnych załącznikach i co można na ich podstawie wyczytać.
Wobec  wcześniejszego  zapoznania  się  radnych  z  materiałem  oraz  brakiem  pytań
przystąpiono do omawiania kolejnego punktu.
Ad.10.  Informacja  o  przebiegu wykonania  planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
Temat został omówiony w pkt. 8.
Ad.11.  Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nr  WKST.4040.2.59.2016  w  sprawie
zaopiniowania  kandydatów  rekomendowanych  do  Dorocznych  Nagród
Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  w  sezonie
2015/2016.
Pani  Lidia  Plajzer,  inspektor  w  Wydziale  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki,
przedstawiła  sylwetki  kandydatów  proponowanych  przez  Wydział  do  otrzymania
dorocznych nagród Prezydenta.

MUZYKA

1. Piotr Porada (1. poz z zestawienia)

2. Piotr Lewek (2)

3. Beata Dobak (3)

4. Zbigniew Janicki (4)

5. Maria Anna Sienkiewicz – Chrześcijanek (5)

6. Marek Łakomy (6)

7. Maria Pawelec (8)

8. dr Beata Michalak (10, 11)

9. Mieczysław Szcześniak (11)

10. Chór Kameralny WPA UAM (12)

11. Studio Wokalno Artystyczne PIANO SONG (14)
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 SZTUKI WIZUALNE

1. dr Jolanta Wdowczyk (15)

2. Krystyna Pachulska – Wiekiera (17)

3. Stowarzyszenie POZA KADREM (18)

TEATR

1. Agnieszka Dzięcielska (19)

2. Natasza Aleksandrowitch (20)

ANIMATOR KULTURY

1. Bogdan Pawlak (22)

2. Jan Kibler (23)

3. Ewa Suchorzewska (26)

4. Andrzej Grzegorek (28)

5. Elżbieta Piszczorowicz – Mondra (29)

6. Agnieszka Iwanow – Maruda (30)

DZIAŁALNOŚĆ LITERACKA

1. Urszula Zybura (33)

2. Izabela Fietkiewicz – Paszek (36)

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1. ks. Marek Mioduszewski (38)

2. ks. Andrzej Latoń (39)

3. Maria Szymańska (40)

4. Mieczysław Machowicz (41)

5. Tadeusz Krokos (43)

6. Milena Antoniewicz (46)

7. Monika Sobczak – Waliś (47)

8. Makary Górzyński (48)

9. dr Jarosław Dolat (49)

10. Anna Bestian – Zając (51)

11. Stowarzyszenie BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI KALISKIEJ (52)

12. Stowarzyszenie SZCZYPIORNIAK (53)

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1. Hanna Naskręcka (54)

2. Aleksandra Chojnacka (55)
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MECENASI
sponsor główny: 6
sponsor wiodący: 2

sponsor II stopnia/podziękowanie: 13

1. Jarosław Karcz, Leroy Merlin (1) Sponsor
główny

2. Jan Kolański, Colian (4) Sponsor
główny

3. Paweł Szymkowiak, Schimmel (5) Sponsor
główny

4. Margota i Cezary Suszyńscy (Komoda) Sponsor
główny

5. Marek Antczak (Firma Antczak) Sponsor
główny

6. Jakub Papierski (PKO BP) Sponsor
główny

MECENAT – MUZYCZNY KALISZ

7. Ryszard Mariański Sponsor
wiodący

8. Zbigniew Mielżyński Sponsor
wiodący

9. Lesław Mariański (TRANSFORTE) Sponsor
II st. 

10. Jerzy Adamczyk (Schimmel) Sponsor
II st. 

11. Witold Czubak (NEOPIANO) Sponsor
II st. 

12. Sylwester Kowalczyk (naprawa pianin i fortepianów) Sponsor
II st. 

13. Paweł Zamek (FORTEX PIANO SERVICE) Sponsor
II st. 

14. Zbigniew Piątkowski (PIANOTECHNIK) Sponsor
II st. 

15. Tadeusz Krakowski (Usługi transportowe EX-IMPORT) Sponsor
II st. 

16. Adam Piątkowski (AP PIANO) Sponsor
II st. 

17. Adam Żmurkiewicz (PIANO GRUPPE) Sponsor
II st. 

18. Ignacy Drużbiak (strojenie i naprawa instrumentów muz.) Sponsor
II st. 

19. Wojciech Kozłowski (PIANO RENOVATION) Sponsor
II st. 
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20. Wojciech Rosiński (VR PIANO) Sponsor
II st. 

21. Krzysztof Skwarek (SAP RENOVATION) Sponsor
II st. 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE 

1. Marzena Pastuszak Upomin
ek

Wobec  braku  pytań  i  innych  propozycji  kandydatów  Komisja  przystąpiła
do głosowania. Radny Tadeusz Skarżyński poprosił o wyłączenie z głosowania, gdyż
jeden wniosek dotyczy Stowarzyszenia, w którym działa, 5 radnych było za, 1 osoba
wstrzymała się od głosu (7 obecnych). 
Na  koniec  pani  Lidia  Plajzer  poinformowała,  że  wręczenie  nagród  nastąpi  21
października br, zaproszenia będą wysyłane na przełomie września i października.
Ad.12.  Informacja  Dyrektora  III  Liceum  na  temat  funkcjonowania  szkoły,
osiągnięć oraz bazy lokalowej.
Pani  Anna  Narewska,  Dyrektor  Liceum,  podziękowała  Komisji  za  przybycie.
Poinformowała o poziomie i wynikach nauczania uczniów. Pochwaliła się wygranymi
konkursami  i  olimpiadami  oraz  programami,  w  których  uczniowie  biorą  udział.
Wspomniała  o  aktywności  uczniów  na  rożnych  płaszczyznach  społeczno  –
kulturalnych,  jak  np.  wolontariaty,  sport,  czy  odnoszący sukcesy  chór  „Kopernik”.
Następnie  zwróciła  uwagę  na  problem,  który  wywołuje  największe  obawy,
a  mianowicie  nagminne  zalewanie  piwnic  budynku.  Powoduje  to  zagrożenie
stabilności konstrukcji całego zabytkowego budynku. Przedstawiła radnym wykonaną
w 2014 roku ekspertyzę  budynku (stanowi  ona  załącznik  do  pisma pani  Dyrektor
w korespondencji). Najgorsza sytuacja jest pod salą gimnastyczną, gdyż jest tam przez
cały  czas  szlam i  muł.  Kontrola  Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków również
wskazała,  iż  należy  pilnie  wykonać  izolowanie  ścian,  gdyż  mury  szkoły  siadają.
Dobudowany  łącznik  wraz  z  salą  gimnastyczną  na  szczęście  nie  jest  zabytkowy
i można go rozebrać.  Wykonany już  został  projekt  nowego łącznika edukacyjno –
sportowego,  który  wyceniony  jest  na  około  8  mln  zł.  Na  koniec  wspomniała
o  zagospodarowaniu  terenu  wokół  szkoły,  czyli  wykonaniu  ścieżki  edukacyjnej
z nasadzeniami oraz projekcie budowy parkingu z kostki ażurowej, który jest bardzo
potrzebny.  
Radni  Paweł  Gołębiak,  Małgorzata  Zarzycka  oraz  Tadeusz  Skarżyński  dopytali
o  wykonaną  ekspertyzę,  a  także,  jakie  działanie  zdaniem  pani  Dyrektor
jest w pierwszej kolejności wymagane, by rozwiązać problem zalewania szkoły.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że najlepszym, kompleksowym i najtańszym rozwiązaniem
jest zburzenie łącznika oraz budowa nowego budynku edukacyjno - sportowego wraz
z wykonaniem odwodnienia w gruncie. Wówczas wody znajdą ujście i będzie można
zabezpieczyć budynek główny. W innym wypadku problem będzie powracał. Dodała,
że wstępny kosztorys wyceniony był na około 8 mln zł, natomiast w fazie projektowej
można  zejść  około  20%  z  ceny  i  w  fazie  wykonania  również  około  20%.
Podsumowała,  że  nie  jest  to  relatywnie  duża  kwota  w odniesieniu  do  tych,  które
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przeznaczane były na zabytki w omawianych wcześniej punktach obrad. Na koniec
zaakcentowała,  że  jeśli  nie  zostaną  podjęte  odpowiednie  działania  to  szkoła  może
zostać  częściowo  zamknięta  –  mowa  o  obiekcie  sportowym  -  co  sparaliżuje  jej
funkcjonowanie. 
Przewodniczący Komisji podziękował pani Dyrektor za wystąpienie i zaproponował,
że radni udadzą się na zwiedzanie obiektu po zakończonych obradach.
Ad.13. Korespondencja
- pismo pani Anny Narewskiej Dyrektor III L.O. im. M. Kopernika.
- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Nr 0012.4.118.2016
z  dnia  16  czerwca  br.  ws  uzyskania  dodatkowych  miejsc  parkingowych
przy szkole.
- pismo pani redaktor  Bożeny Szal – Truszkowskiej w sprawie kontrowersyjnej
sztuki w teatrze.
Powyższą korespondencję przyjęto do wiadomości.

Radny  Tadeusz  Skarżyński  przypomniał,  że  składał  na  Komisji  wniosek
o  utworzenie  zespołu,  który  pomógłby  i  nadzorował  przeprowadzanie  zmian
w kaliskiej oświacie. W związku z przeprowadzaną reformą radny uważa powołanie
zespołu za zasadne. 
Radny  Paweł  Gołębiak  zgodził  się  z  przedmówcą  i  zaproponował,  aby  faktycznie
taki  zespół powołać,  a  radni,  którzy są chętni  do udziału w jego pracach proszeni
są o zapisywanie się w Kancelarii Rady Miejskiej.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli powyższy wniosek (6 osób).
Ad.14. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
           Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
               Adam Koszada
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