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Protokół Nr 0012.5.17.2019
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Baseny w mieście – baza lokalowa, potrzeby mieszkańców, plany inwestycyjne.
4. Projekt  uchwały w sprawie ustalenia  wykazu wydatków,  które nie  wygasają

z upływem roku budżetowego 2019.  
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla

Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
7. Korespondencja:
 odpowiedź na wniosek nr 0012.4.206.2017 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

w sprawie oszacowania kosztu objęcia monitoringiem trzech cmentarzy przy
Rogatce;

 pisma z prośbą o modernizację bazy sportowej oraz sfinansowanie renowacji
drzwi frontowych Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kaliszu;

 pismo informujące o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody Prezydenta
Miasta  Kalisza  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  we  współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym w roku 2019;

 pismo  z  prośbą  o  interwencję  w  sprawie  Dyrektora  Teatru  im.  Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu;

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr  SO  –  0957/47/3/Ka/2019  z  dnia  13  grudnia  2019  r.  w  sprawie  opinii
o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza;

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr SO – 0952/47/3/Ka-2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.  w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2020 rok;

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr  SO –  0951/69/D/3/2019 z  dnia  13 grudnia  2019 r.  w sprawie  wyrażenia
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2020 rok;

 pismo  z  prośbą  o  przystąpienie  do  prac  Komisji  Konkursowej  oceniającej
złożone  oferty  na  realizację  zadań  z  zakresu  rozwoju  sportu  obejmujących
rozgrywki  ligowe,  utrzymanie  i  rozwój  bazy  sportowej,  aktywność  Kalisza



z  udziałem  mistrzów  sportu  oraz  drogę  do  mistrzostwa  poprzez  sportowe
sukcesy młodych sportowców.

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, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.3.Baseny  w  mieście  –  baza  lokalowa,  potrzeby  mieszkańców,  plany
inwestycyjne.
Głos w punkcie zabrał pan Michał Jackowski, Prezes Zarządu AquaPark Kalisz, który
poinformował, że w pierwszym półroczu odnotowano wzrost odwiedzających o 2%,
a jeśli  chodzi  o  dochody o 5%. W trzecim kwartale liczba odwiedzających spadła
w porównaniu do zeszłego roku o 8 000 osób. Natomiast październik i listopad 2019
roku  to  spory  wzrost  osób  odwiedzających,  ponieważ  w październiku  zanotowano
22%  więcej  korzystających,  a  w  listopadzie  28%  więcej  w  porównaniu  do  tych
samych miesięcy w 2018 roku. Dzięki temu wynik finansowy AquaParku poprawił się.
Pan Jackowski poruszył także temat drożejącej energii. 
Radny Marian Durlej zapytał, czy w związku z tym planowane są jakieś podwyżki
biletów. Prezes odpowiedział, że tak, ale nie od razu od stycznia i ewentualnie o 1 zł
na bilecie,  nie więcej.  Radny dopytywał jeszcze,  ile  grup szkolnych ma zajęcia na
basenie  i  czy  ośrodek  jest  w  stanie  przyjąć  więcej  grup.  Pan  Michał  Jackowski
odpowiedział,  że w tej  chwili  jest  20 klas pływackich,  a  oprócz tego zajęcia mają
szkoły  spoza  Kalisza,  szkoły  prywatne  czy  nawet  Państwowa  Wyższa  Szkoła
Zawodowa.  Mimo  to  AquaPark  mógłby  jeszcze  kilka  klas  wprowadzić.
Przewodniczący Komisji zapytał również o funkcjonowanie siłowni i kręgielni. Prezes
Zarządu wyjaśnił, że ich działalność – koszty i przychody kształtują się na podobnym
poziomie przez cały czas. Wspomniał, że planowany jest remont kręgielni. 
Radny  Marcin  Małecki  zaproponował,  aby  w weekendy  siłownia  była  czynna  tak
samo jak basen, czyli do 22:00. Dodał, że w tej chwili klimat jest taki, że we wrześniu
bywa bardzo ciepło, a w AquaParku zaczyna się już przerwa techniczna i może warto
by było ją przesunąć. Pan Jackowski poinformował, że mimo wszystko we wrześniu
bardzo  mało  osób  korzysta  z  basenów  zewnętrznych,  a  dodatkowo  wykonanie
przeglądu jest już planowane pół roku wcześniej. 
Następnie pan Mirosław Przybyła, Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu przedstawił jak funkcjonuje ośrodek. Poinformował, że jest to jedyny basen
w okolicy typowo do treningów i organizowania zawodów. Ostatnio w 2017 roku był
on remontowany, a rocznie z basenu korzysta 148 000 osób. Spadek zaobserwowano
jeśli chodzi o korzystanie z basenu przez szkoły. Wspomniał, że OSRiR zrezygnował
z  fizjoterapii,  ale  osoby,  które  pracowały  w  ośrodku  mają  możliwość  wynajęcia



pomieszczeń i na własną rękę prowadzenia działalności. Na koniec poinformował, że
ceny  w  ośrodku  są  niższe  niż  w  innych  tego  typu  obiektach,  ale  również
przewidywane są małe podwyżki. 
Radny Marian Durlej zapytał, czy 4-metrowa niecka, jaką posiada ośrodek jest wadą
czy zaletą i jak wygląda sprawa z remontami. Pan Przybyła wyjaśnił, że jest to i wada
ze względu na potrzebę większej ilości wody, ale dla zawodników jest to zaleta. Co do
remontów udało się pozyskać środki na remont dachu, ale z pewnością przydało by się
wykonać termomodernizację budynku.  
Przewodniczący  poprosił  panią  Annę  Durlej  z  Wydziału  Rozwoju  Miasta
o  przedstawienie  inwestycji  dotyczących  kaliskich  basenów.  Pani  Durlej
poinformowała,  że  w  chwili  obecnej  takie  inwestycje  nie  są  realizowane,  ani
planowane. 

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019.  
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały.
Poinformowała,  że  wydatki,  które  nie  wygasają  wynoszą  21  113  923  zł,  w  tym
wydatki majątkowe 19 520 465 zł. 
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.7.Korespondencja:
 odpowiedź  na  wniosek  nr  0012.4.206.2017  Komisji  Edukacji,  Kultury

i  Sportu  w  sprawie  oszacowania  kosztu  objęcia  monitoringiem  trzech
cmentarzy przy Rogatce;
Pan Mariusz Konieczny, Kierownik Referatu Rejonowo-Patrolowego omówił
powyższe pismo. Dodał,  że o wszystkim jest poinformowany Wiceprezydent
Grzegorz  Kulawinek i  wszystko zmierza  do tego,  aby jak najszybciej  objąć
monitoringiem wspomniane trzy cmentarze. 
Głos  zabrała  także  pani  Grażyna  Dziedziak,  która  poinformowała,  że
u Wiceprezydenta odbyło się spotkanie z właścicielami cmentarzy i zachęcano
ich,  aby  składali  wnioski  o  renowacje  zabytkowych  nagrobków.  Niestety
z uwagi na dużą liczbę aktów wandalizmu część właścicieli nie chce składać
wniosków dopóki monitoring nie zostanie zainstalowany. 



 pisma  z  prośbą  o  modernizację  bazy  sportowej  oraz  sfinansowanie
renowacji drzwi frontowych Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kaliszu;
Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  renowacja  drzwi  będzie  dużym
kosztem,  ale  być  może  można  je  ozdobić  zdjęciem,  choć  nie  wiadomo czy
konserwator  zabytków  zgodziłby  się  na  takie  rozwiązanie.  Pan  Mariusz
Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że zapewne konserwator nie
poprze tego pomysłu,  a  renowacja drzwi,  które są zamurowane i nie można
z nich korzystać wydaje się być bezpodstawna. Mimo zastrzeżeń Naczelnika
Przewodniczący poprosił, aby zastanowić się nad tym problemem. 
Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  poinformował,  że
cofając  się  do  czasów  powstania  szkoły,  była  ona  związana  z  kaliskimi
przedsiębiorcami i być może u nich warto poszukać wsparcia finansowego. 

 pismo  informujące  o  możliwości  zgłaszania  kandydatur  do  nagrody
Prezydenta  Miasta  Kalisza  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  we
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w roku 2019;
Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  poinformował,  że  03.12.19  r.
informację o możliwości zgłaszania kandydatur dostali wszyscy radni, a w dniu
16.12.19  r.  dodatkowo  przypomnienie  otrzymali  radni  Komisji  Edukacji,
Kultury i Sportu.

 pismo z prośbą o interwencję w sprawie Dyrektora Teatru im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu;
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej poinformował, że Przewodniczący
Rady Miasta przekierował pismo do Marszałka Województwa Wielkopolskiego
zgodnie z właściwością.  

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu nr SO – 0957/47/3/Ka/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza;
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższa uchwałę.
Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię.
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu nr SO – 0952/47/3/Ka-2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2020
rok;
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  omówiła  powyższa  uchwałę.
Poinformowała,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  wzniosła  uwagi  co  do
zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – wyjazd do Lichenia seniorów
z  osiedla  Rajsków  w  kwocie  4  200  zł.  W  związku  z  powyższym  kwota
zabezpieczona  na  to  zadanie  zostanie  przeniesiona  do  rezerwy.  Drugim
zadaniem  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego,  do  którego  RIO  miało
zastrzeżenia to koncert  zespołu Kombi, który został  zgłoszony przez osiedle
Tyniec  i  miał  kosztować  120  000  zł.  Rada  osiedla  Tyniec  proponuje,  aby
w miejsce koncertu wprowadzić inne zadanie. 
Radny  Artur  Kijewski  wyraził  swoje  niezadowolenie,  ponieważ  podobna
sytuacja miała miejsce na osiedlu Szczypiorno w 2018 roku i nie zrealizowano
tam żadnego zadania, a w przypadku osiedla Tyniec, gdzie Przewodniczącym



Rady  Osiedla  jest  ta  sama  osoba,  która  w  urzędzie  pracuje  przy  Budżecie
Obywatelskim  znajduje  się  możliwość,  aby  zrealizować  inne  zadanie.
Stwierdził, że najpierw należy wykonać zadania, które są niedokończone. 
Radna Barbara Oliwiecka zauważyła, że wcześniej RIO nie miało zastrzeżeń do
organizacji koncertów w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu  nr SO – 0951/69/D/3/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz
na 2020 rok;
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższa uchwałę. 
Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię.
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 pismo z prośbą o przystąpienie do prac Komisji Konkursowej oceniającej
złożone oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących
rozgrywki ligowe, utrzymanie i rozwój bazy sportowej, aktywność Kalisza
z udziałem mistrzów sportu oraz drogę do mistrzostwa poprzez sportowe
sukcesy młodych sportowców.
Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński zgłosił radnego Artura
Kijewskiego. Pani Barbara Oliwiecka zgłosiła radnego Dariusza Grodzińskiego.
Głosowanie:  7  osób  za  (8  obecnych),  1  –  brak  głosu.  Kandydatury  zostały
przyjęte.  

Ad.8.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Artur Kijewski poprosił,  aby umieścić w planie pracy Komisji  na 2020 rok
punkt dotyczący utworzenia listy sal i boisk sportowych, które potrzebują remontu. 
Natomiast radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy w bibliotece planowana jest redukcja
etatów.  Przewodniczący  odpowiedział,  że  zadamy  pytanie,  kiedy  Wiceprezydent
będzie obecny na posiedzeniu Komisji. 

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


