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Protokół Nr 0012.5.19.2020
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 24 lutego 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  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu

Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla

Miasta Kalisza na lata 2020-2039.
7. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego – Miasto Kalisz za rok 2019. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2020  roku  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków. 

9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza.
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
11. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok. 
12. Korespondencja:
 uchwała  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu

nr  SO – 0951/22/P/3/2020 z  dnia  17 stycznia  2020 r.  w sprawie wyrażenia
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza;

 uchwała  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu
nr SO – 0951/12/D/3/Ka/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2020 rok;

 pismo  Dyrektora  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  I  i  II  stopnia  w  Kaliszu
w  sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  zakup  instrumentów
muzycznych;

 pismo w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Rodziny Fibigerów;
 pismo  wychowawców  świetlic  szkolnych  w  sprawie  ponownego

przeanalizowania  „Regulaminu  wynagradzania  i  przyznawaniu  nagród  dla
nauczycieli  zatrudnionych  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”;



 pismo  dot.  informacji  o  powołaniu  w  skład  Kapituły  Nagrody  Prezydenta
Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury w sezonie 2019/2020;

 pismo  z  wnioskiem  o  nadanie  Zespołowi  Szkolno-Przedszkolnemu  Nr  4
w Kaliszu imienia Władysława Kościelniaka z dnia 6 lutego 2020 r.;

 pismo  z  wnioskiem  o  nadanie  Zespołowi  Szkolno-Przedszkolnemu  Nr  4
w Kaliszu imienia Władysława Kościelniaka z dnia 17 lutego 2020 r. 

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. 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.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński zasugerował, że parada, która otwiera La Stradę powinna
być bardziej zauważalna i zrobiona z większym rozmachem. 
Głosowanie:  8  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
W  pierwszej  kolejności  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych, pan Janusz Sibiński omówił autopoprawkę do projektu uchwały.
Głosowanie  nad  autopoprawką:  9  osób  za  (9  obecnych).  Autopoprawka  została
pozytywnie zaopiniowana. 
Następnie pan Sibiński omówił cały projekt uchwały.
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poruszył  temat  oddawania  żywności  organizacjom
przez  markety.  Poinformował,  że  zaczęła  obowiązywać  ustawa,  która  nakazuje
sklepom  o  powierzchni  powyżej  200m2  oddawać  żywność  organizacjom
pozarządowym. Radny jako przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie zgłosił
się do sklepów Polo, aby przekazywały mu nie sprzedaną żywność, jednak od jakiegoś
czasu organizacje katolickie otrzymują zgody na odbieranie żywności i radny obawia
się, że nie będzie mógł przez to kontynuować swojej działalności. Zapytał zatem, czy
Miasto  ma  wpływ  na  to,  kto  będzie  otrzymywał  żywność  ze  sklepów.  Zastępca
naczelnika  odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  Miasto  nie  ma  wpływu  na  podmioty
gospodarcze.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: 9 osób za (9 obecnych).
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały w działach
i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności komisji. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2020-2039.
Pani Irena Sawicka, skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały w działach
i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności komisji. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.7.Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego – Miasto Kalisz za rok 2019. 
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  omówił
powyższe sprawozdanie. Poinformował, że średnia kwota brutto to wszystkie wydatki
pracodawcy związane z wynagrodzeniem łącznie z odprawami i tzw. trzynastką.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Ad.8.Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2020  roku  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków. 
Pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
omówiła  powyższy  projekt  uchwały.  Wyjaśniła,  że  odbyło  się  spotkanie
u Wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka, na którym Radę Miasta reprezentowali pan
Leszek Ziąbka i pan Tomasz Bezen. Omawiano tam wnioski o dotacje i zdecydowano,
że 100% dotacją zostaną objęte dwa nagrobki na Cmentarzu Miejskim. Radny Dariusz
Grodziński pochwalił inicjatywę, która została podjęta w celu odnowienia nagrobków. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.9.Projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  szkoły  na  terenie  miasta
Kalisza.
Pan  Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  omówił
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  10  osób  za  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.10.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

Ad.11.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok. 
Komisja przyjęła plan do wiadomości. 



Ad.12.Korespondencja:
 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

w Poznaniu nr SO – 0951/22/P/3/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie
wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza;
Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  krótko  omówiła  powyższą  uchwałę.
Poinformowała, że opinia jest pozytywna. 

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w  Poznaniu  nr  SO  –  0951/12/D/3/Ka/2020  z  dnia  17  stycznia  2020  r.
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez
Miasto Kalisz na 2020 rok;
Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  krótko  omówiła  powyższą  uchwałę.
Poinformowała, że opinia jest pozytywna. 

 pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup instrumentów
muzycznych;
Pan Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że sprawa
zostanie pozytywnie rozpatrzona i środki zostaną przekazane szkole. 

 pismo w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Rodziny Fibigerów;
Pani  Grażyna  Dziedziak,  naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu
i Turystyki poinformowała, że jest to pismo córki Gustawa Arnolda Fibigera,
która  chce  uczestniczyć  w  wydarzeniach  związanych  z  obchodem  Roku
Rodziny Fibigerów. 

 pismo  wychowawców  świetlic  szkolnych  w  sprawie  ponownego
przeanalizowania „Regulaminu wynagradzania i przyznawaniu nagród dla
nauczycieli  zatrudnionych  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”;
Pan Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału Edukacji  poinformował,  że  w tej
chwili nie ma prawnej możliwości, aby podnieść wynagrodzenia nauczycielom
ze świetlic. 
Przy  okazji  Przewodniczący Rady Miasta,  pan Tadeusz Skarżyński  poruszył
temat  podniesienia  dodatku  za  wychowawstwo  w  szkolnych  oddziałach
przedszkolnych. Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej poinformował, że
pamięta  o  temacie  i  zaproponował,  aby  na  następnym  posiedzeniu  komisji
o tym podyskutować. 
Radna  Kamila  Majewska  poinformowała,  że  uchwała,  która  została  podjęta
ostatnio  dotycząca  zwiększenia  pensum  nauczycielom  przedszkolnych  grup
mieszanych, w których są 5-latki i  6-latki została według niektórych podjęta
z  naruszeniem prawa  i  w  związku  z  tym prosi  również  o  dyskusję  w  tym
temacie na następnym posiedzeniu komisji. 

 pismo dot. informacji o powołaniu w skład Kapituły Nagrody Prezydenta
Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury w sezonie 2019/2020;
Komisja zapoznała się z korespondencją. 

 pismo  z  wnioskiem o  nadanie  Zespołowi  Szkolno-Przedszkolnemu Nr 4
w Kaliszu imienia Władysława Kościelniaka z dnia 6 lutego 2020 r.;

 pismo  z  wnioskiem o  nadanie  Zespołowi  Szkolno-Przedszkolnemu Nr 4
w Kaliszu imienia Władysława Kościelniaka z dnia 17 lutego 2020 r. 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że nie zna od strony technicznej
procedury, ale chodzi tutaj, aby Rada Miasta zaakceptowała wybór szkoły. Pan



Mariusz  Witczak,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  poinformował,  że  nadanie
imienia  szkole  odbywa  się  w  formie  uchwały,  która  tworzona  jest  przez
Wydział Edukacji. A co do samego pisma dodał, że zawiera ono błąd, ponieważ
imię nadaje się szkole, a nie zespołowi szkół. Dyrektor zobowiązał się poprawić
nieprawidłowość. 

Ad.13.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Leszek  Ziąbka  poinformował,  że  w  nawiązaniu  do  wniosku  z  ostatniego
posiedzenia  komisji  o  nadanie  imienia  Krzysztofa  Dąbrowskiego  Kaliskiemu
Stanowisku  Archeologicznemu  Instytutu  Archeologii  i  Etnologii  PAN przygotował
pismo,  które  chce  aby  za  pośrednictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  zostało
wysłane do Instytutu Archeologii i Etnologii w Warszawie. 
Radna Barbara  Oliwiecka rozpoczęła dyskusję  dotyczącą utworzenia  Młodzieżowej
Rady Miasta, ponieważ została w tej sprawie złożona petycja. Pan Mariusz Witczak,
naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśnił,  że  uchwała  w  sprawie  funkcjonowania
Młodzieżowej  Rady  Miasta  obowiązuje,  ale  chodzi  o  to,  że  poprzedniej  radzie
skończyła się kadencja,  a następna nie została wybrana. Radny Dariusz Grodziński
zauważył,  że  do  Młodzieżowej  Rady  Miasta  wybierani  byli  drugoklasiści
i  trzecioklasiści  na  dwuletnią  kadencję,  którzy  na  początku  są  bardzo  aktywni,
ale  później  napotykając  kilka  problemów, a  w międzyczasie  przygotowując się  do
matury nie biorą  już  tak chętnie  udziału w tym przedsięwzięciu.  Radna Oliwiecka
powiedziała,  że  słyszała  o  pomyśle,  aby  zamiast  Młodzieżowej  Rady  utworzyć
stanowisko  asystenta  radnego.  Poprosiła  również,  aby  zorganizować  spotkanie
z młodymi ludźmi, którzy chcą powołać na nowo do życia Młodzieżową Radę Miasta.
Radna  Kamila  Majewska  zaapelowała,  że  jeśli  podejmowany jest  ten  temat  warto
zastanowić  się,  czy  należy  podjąć  jakieś  kroki  i  zmieniać  uchwałę  dotyczącą
Młodzieżowej Rady Miasta. Radny Artur Kijewski stwierdził, że sformalizowanie nie
daje pewności, że rada przetrwa. 
Radny Grzegorz Chwiałkowski zaproponował,  aby na plaży przy rzece pobudować
boisko do siatkówki i  badmintona. Ponadto radny stwierdził,  że dobrym pomysłem
było  by wykupienie  działki  nad  rzeką,  aby cały  pas  nad rzeką  stał  się  własnością
Miasta i zagospodarować odpowiednio ten teren. Na koniec radny poruszył ważny dla
niego  temat  dotyczący  tego,  że  rzeka  nie  jest  regularnie  pogłębiania  i  należy
systematycznie wydobywać z niej piasek. Zaproponował, aby zapytać przedstawicieli
Wód Polskich czy w przyszłości będzie taka możliwość. 

Ad.14.Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Kultury
i Sportu, pan Marian Durlej zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz
dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza

/.../
Marian Durlej


