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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.23.2016
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 24.03.2016r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto
Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu za rok 2015.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
10.Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka –
uwarunkowania wynikające z posiadanej bazy
- omówienie sieci MBP (lokalizacja, aspekty społeczne, odbiorcy
oferty filii i Biblioteki Głównej)
- atuty i bariery wynikające z uwarunkowań infrastrukturalnych
- najpilniejsze potrzeby
- prezentacja projektu modernizacji Filii Nr 9.
11.Korespondencja
- odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Kalisza na wniosek nr
0012.4.80.2016 w sprawie dokumentacji projektowej budynku
penitencjarnego Zakładu Karnego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 2.
12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
panią Skarbnik, naczelników, kierowników oraz radnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji spytał radnych, czy ktoś chciałby zgłosić uwagi do porządku
obrad.
Wobec braku uwag wszyscy członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli
zaproponowany porządek obrad (10 osób).
Radny Dariusz Grodziński oznajmił, że otrzymał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej w związku z czym spytał, czy będzie ona również dzisiaj
omawiana.
Pani Skarbnik potwierdziła, że będzie omawiała zmiany w budżecie dotyczące
Komisji w 8. punkcie w porządku obrad.
Wyjaśniono, iż na pólkach radni mięli położony nowy porządek obrad, który zawiera
13 punktów.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków.
Wobec wcześniejszego zapoznania się radnych z projektem uchwały i brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały (10 osób).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz
zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
Wobec wcześniejszego zapoznania się radnych z projektem uchwały i brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały (10 osób).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Wobec wcześniejszego zapoznania się radnych z projektem uchwały i brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały (10 osób).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Wobec wcześniejszego zapoznania się radnych z projektem uchwały i brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały (10 osób).
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu za rok 2015.
Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie przyjęli powyższe
sprawozdanie bez uwag (10 osób).
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Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, poinformowała, że w grudniu Rada Miejska
Kalisza podjęła uchwałę dotyczącą podwyżek opłaty za odbierane odpady komunalne.
Konsekwencją tego jest zmiana stawki o 2 zł od 1 stycznia br. Wspomniała o opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie samofinansowania systemu. Z tego
powodu muszą być wprowadzone dochody, a różnica pomiędzy wydatkami wyniesie
2.002.366 zł. Wobec powyższego wycofuje się pieniądze, które do tej pory Miasto
dołożyło do tego zadania, a wprowadza się te z tytułu odpłatności za opady
komunalne. Przedmiotowe 2 mln zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania.
Na potrzeby promocji planuje się zwiększenie w wysokości 562.366 zł. Opis znajduje
się na stronie 11 i będzie to m.in. organizacja „Strefy kibica” na rozgrywki Euro 2016,
organizacja koncertu plenerowego z cyklu „Pomaganie jest trendy”,
współorganizowanie wraz „Programem 1” koncertu „Lato z radiem”. Dopowiedziała,
że łącznie kwota przekazana na promocję wyniesie 591.181 zł, gdyż Miejski Zarząd
Obiektów Służby Zdrowia zwrócił do budżetu nadwyżkę w wysokości 28.815 zł
i będzie to również dołożone. Kolejne zadanie to zakup i montaż kotar do sali
gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 17 za kwotę 20.000 zł. Kolejna rzecz
to przekazanie dla Filharmonii dotacji w wysokości 50.000 zł na organizację koncertu
plenerowego ogólnodostępnego dla mieszkańców „Open Gala”. W dziale kultura
dokonuje się zwiększenia o kwotę 440.000 zł na organizację m.in. działań
kulturalnych ogólnodostępnych dla mieszkańców miasta jak „Muzyczny Kalisz –
wczoraj, dziś i jutro”, „Festiwal Muzyki Żydowskiej Shalom”, „Kino letnie”,
„Muzyczny Rynek”, „Koncertowy sezon ogórkowy”, „XVI Kaliskie dni Żaków –
Juwenalia”, Festiwal „Gramy nad Prosną”, „Międzynarodowy Festiwal Artystycznych
Działań Ulicznych La Strada”. Kolejny wniosek dotyczył wykonania ogrodzenia
boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych na kwotę 30.000 zł.
Nowe zadanie, które jest wprowadzane do budżetu i finansowane z omawianej puli
2 mln zł to modernizacja obiektu sportowego basenu „Delfin” za kwotę 600.000 zł.
Kolejny wniosek z Wydziału Edukacji dotyczył zmniejszenia w liceach
ogólnokształcących, w których są programy z udziałem środków unijnych
na realizacje projektu „aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego
kształcenia językowo przedmiotowego”. Kwota, która nie została wykorzystana
w roku ubiegłym nie przepada, tylko przechodzi na ten rok i w tym momencie zostaje
wprowadzona do budżetu i wynosi 154.501 zł. Kolejny wniosek dotyczący Komisji
to zmniejszenie w przedszkolach w pozostałej działalności kwoty 5.460 zł
i przekazanie jej na zadanie inwestycyjne, czyli zakup zmywarki w Publicznym
Przedszkolu Nr 27. Ostatni wniosek z Wydziału Kultury dotyczy przesunięcia
w Wydziale Kultury z zadań statutowych kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zawiązane jest to z organizacją
mistrzostw świata w mini-siatkówce.
Radny Tadeusz Skarżyński poprosił o przybliżenie kosztów poszczególnych działań
związanych z pierwszym wnioskiem dotyczącym przekazania pieniędzy na działania
promocyjne.
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Pani Skarbnik odpowiedziała, że we wniosku, który składało Biuro Promocji jest
zapisany następujący podział kosztów:
„Strefa kibica” - 185.000 zł
„Pomaganie jest trendy” - 125.000 zł
„Lato z radiem” - 185.000 zł
zakup materiałów promocyjnych dla Centrum Informacji Turystycznej – 100.000 zł.
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że w jego ocenie powyższe kwoty są bardzo
mocno zawyżone. Podał, że „Lato z radiem” powinno kosztować około 125 - 130.000
zł; „Strefa kibica” około 70 - 90.000 zł. Radny szacuje te kwoty na podstawie swoich
doświadczeń w organizowaniu tych wydarzeń. Na temat koncertu „Pomaganie jest
trendy” nie będzie się wypowiadał, gdyż ma bardzo mieszane odczucia do tego
przedsięwzięcia. Oznajmił, że „wszyscy w tym gronie łapią się za głowę, gdzie
te pieniądze idą i na co”. Zwrócił uwagę, że w budżecie miasta jest uchwalone
1.000.000 zł na promocję i już w tym wykazie zadań kwoty przeznaczone na ich
wykonanie są mocno przeszacowane i niedorzeczne. Radny uważa, że większość
przedstawionych teraz zadań powinna się zawrzeć w tej pierwszej kwocie 1 mln zł.
Radny nie widzi potrzeby, aby za kwotę 135.000 zł wydawać ratuszową gazetkę.
Tak samo nie widzi potrzeby wydatkowania kwoty 78.000 zł na Budżet Obywatelski,
którego pierwsza edycja wyniosła 10.000 zł. Podsumował, że zarówno w jego ocenie,
jak i w ocenie wielu radnych kwoty są niezasadne, niecelowe, a na pewno mocno
przeszacowane. Środki, które są już zapisane w budżecie Biura Promocji
są „chomikowane” i nie wiadomo na co zostaną wydane, gdyż nie ma konieczności
poddawania ich pod głosowanie Rady, a tymczasem na promocję przekazuje się
kolejne kwoty.
Przewodniczący wyraził zdziwienie, że nie ma nikogo z Biura Promocji, aby mógł
odpowiedzieć na wątpliwości radnych.
Radna Małgorzata Zarzycka poinformowała radnych, iż w najbliższym porządku
obrad Komisji Rozwoju wpisany jest punkt dotyczący przedstawienia informacji
na temat działalności Biura Promocji, w związku z czym będzie okazja do zapoznania
się z dokładnymi planami promocyjnymi Miasta.
Radny Martin Zmuda spytał panią Skarbnik, czy kwota zapisana na organizację strefy
kibica w wysokości 185.000 zł obejmuje kilka rozgrywek, czy cały przebieg Euro.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że może jedynie odczytać to, co jest napisane
we wniosku.
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że wszyscy czują, że coś jest nie w porządku
z działaniami promocyjnymi, z przedstawionymi kwotami i zadaniami. W związku
z powyższym zaproponował dwie konstruktywne poprawki. Pierwsza dotyczy
zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 750 rozdział 75075 Promocja
jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł celem zwiększenia planu
wydatków w dziale 921 rozdział 92108 z przeznaczeniem na statutową działalność
Filharmonii Kaliskiej. Jako uzasadnienie podał, że jeszcze nigdy w historii
tej instytucji nie zabroniono dyrektorowi z przyczyn osobistych i politycznych
przyjmować pieniędzy od sponsorów oraz skorzystania z bezpłatnej reklamy
na antenie radiowej. Przez takie działania jest ona mocno osłabiona. Drugi wniosek
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dotyczy również zdjęcia z działu 750 rozdział 75075 kwoty 20.000 zł celem
zwiększenia w dziale 853 rozdział 85359 dotacje na zadanie udzielanie pomocy
żywnościowej. Odczytał uzasadnienie do wniosku. (załączniki do protokołu).
Radny Tadeusz Skarżyński poprosił, aby nie wypowiadać tak daleko idących opinii
na zasadzie „wszyscy jak tu jesteśmy widzimy, że coś jest nie tak”. Stwierdził,
że przykre jest posługiwanie się tego typu zagrywkami dla celów politycznych.
Odniósł się do sprawy Filharmonii i stwierdził, że łatwo było się ogrzewać w jej
blasku, gdy była doceniana na arenie międzynarodowej, natomiast radny Skarżyński
nie kojarzy, żeby szły za tym konkretne działania wspierające instytucję finansowo.
Nie kojarzy również, aby w okresie kiedy pan Grodziński był Wiceprezydentem
odpowiedzialnym za sferę kulturalną, a więc także za Filharmonię, były ustalone
jakieś podwyżki płac dla muzyków oraz gratyfikacje za osiągnięty niebywały sukces.
Radnemu z przeprowadzonej analizy wydaje się, że takich działań wspierających nie
było. Nie mniej jednak ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące
proponowanych zmian w budżecie radny zgłosił wniosek formalny o zdjęcie
przedmiotowego punktu z porządku obrad dzisiejszej Komisji i poproszenie
przedstawiciela Biura Promocji o szczegółowe wyjaśnienia.
Przewodniczący poprosił zatem o głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli wniosek (10 osób).
Pani Skarbnik wyjaśniła, że Komisja musi w takim razie spotkać się jeszcze przed
sesją, aby przegłosować pozostałe zmiany w budżecie, a we wniosku dotyczącym
promocji zrobić ewentualnie korekty, tak żeby na sesji przyjąć ten projekt uchwały,
gdyż konieczne jest wprowadzenie do budżetu wspomnianych 2 mln zł po stronie
dochodów.
Wobec powyższego zaproponowano wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rozwoju,
Mienia Miasta i Integracji Europejskiej w dniu 29 marca br.
Radny Tadeusz Skarżyński spytał, czy w planowanej kwocie 40.000 zł na różne
imprezy kulturalne jest ujęty Festiwal Pianistów Jazzowych.
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
potwierdziła, że jest zapisany Festiwal w kwocie 25.000 zł.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła jeden wniosek dotyczący tematycznie
działalności Komisji w sprawie programu „Aerobik językowy”.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały
w działach i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności Komisji
(10 osób).
Ad.10. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka –
uwarunkowania wynikające z posiadanej bazy
- omówienie sieci MBP (lokalizacja, aspekty społeczne, odbiorcy oferty filii
i Biblioteki Głównej)
- atuty i bariery wynikające z uwarunkowań infrastrukturalnych
- najpilniejsze potrzeby
- prezentacja projektu modernizacji Filii Nr 9.
5

Pan Adam Borowiak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedstawił
prezentację medialną w formie spaceru po filiach Biblioteki. Wspomniał o ogromnych
potrzebach remontowych zarówno siedziby głównej jak i poszczególnych filii,
z których najpilniejsze to czujniki pożarowe połączone sygnałem ze strażą pożarną.
Budżet Biblioteki to 2.700.000 zł rocznie, z czego 80% stanowią wynagrodzenia
osobowe.
Radny Tadeusz Skarżyński podsumował, że potrzebny 1.000.000 zł na remonty
Biblioteki w skali budżetu Miasta to nie są aż tak ogromne pieniądze. Natomiast,
gdyby pan Dyrektor miał wybrać te najpilniejsze potrzeby do bieżącej realizacji, to ile
by one wyniosły realnie.
Dyrektor oznajmił, że wnioski inwestycyjne składane są co roku i niestety nic z tego
nie zostało ujęte w planach inwestycyjnych. Gdyby miał wybrać jednak jedną potrzebę
to byłby to remont Filii Nr 9 na kwotę 428.000 zł.
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
w imieniu Wiceprezydenta Artura Kijewskiego przeprosiła, że ze względów
służbowych nie mógł on uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. Poinformowała, że pan
Wiceprezydent wspólnie z panem Dyrektorem oraz panią Lidią Plajzer z Wydziału
Kultury zrobili objazd wszystkich filii bibliotek na podstawie czego sporządzono
dokładny protokół ich stanu bieżącego. Dla Pani Naczelnik niezrozumiałym jest to,
że w budżetach instytucji kultury bieżące prace remontowo - konserwatorskie nie
są w dotacji podmiotowej. W dotacji podmiotowej przy tworzeniu wydatków są ujęte
wynagrodzenia, płace i bieżąca działalność, nie ma natomiast bieżących remontów.
Jest to zdaniem pani Naczelnik ogromny błąd. Od jakiegoś już czasu są plany,
by przenieść siedzibę Biblioteki, natomiast odwleka się to w czasie, a Biblioteka przez
to czeka i czeka, stąd jej obecny stan. Zostało wystosowane pismo do Ministerstwa
Skarbu z wolą przejęcia przez Miasto Kalisz budynku po BGK na potrzeby kaliskiej
książnicy. W dalszym ciągu oczekuje się na odpowiedź. Pomimo faktu, iż jest duże
przyspieszenie działań, Wydział monitoruje ich przebieg, jednak wykonana przez
Wiceprezydenta analiza potwierdziła, że potrzeby narosły ze względu na kilkuletnie
zaniedbania. Nie mniej jednak zanim zapadną decyzje związane z budynkiem
po Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli duże decyzji inwestycyjne, pan
Wiceprezydent prosił, by jednak przychylić się do tych bieżących potrzeb, które
sygnalizował pan Dyrektor. Chodzi o to, by jeszcze w tym roku wybrać
te najpilniejsze do realizacji, a zwłaszcza związane z bezpieczeństwem księgozbiorów
oraz czytelników, a także odświeżenie ścian, których wygląd mocno może
nadszarpnąć wizerunek biblioteki. Biblioteka przecież funkcjonuje i pracuje bardzo
dobrze, a czytelników wręcz przybywa. Na miarę tych warunków, które są działalność
biblioteki jest bardzo poprawna. Poprosiła w imieniu własnym oraz Wiceprezydenta
Kijewskiego, aby radni wypracowali wniosek formalny i wspomogli Bibliotekę
jeszcze w tym roku w takich kwestiach interwencyjnych.
Radny Tadeusz Skarżyński spytał jakie to byłyby najpilniejsze potrzeby i jaki koszt.
Dyrektor Adam Borowiak odpowiedział, że byłoby to położenie wykładziny PCV
w bibliotece głównej w wysokości 75.000 zł; wymiana oświetlenia żarowego wraz
z instalacją 30.000 zł; czujki alarmowe p. pożarowe 10.000 zł.
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Pan Przewodniczący poprosił zatem o przegłosowanie wniosku formalnego w sprawie
wyasygnowania z budżetu Miasta kwoty 120.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej na realizację najpilniejszych potrzeb.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli złożony wniosek (9 osób).
Ad.11. Korespondencja
- odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Kalisza na wniosek nr 0012.4.80.2016
w sprawie dokumentacji projektowej budynku penitencjarnego Zakładu
Karnego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 2
Przyjęto do wiadomości.
- pismo Dyrektora Filharmonii Kaliskiej w sprawie koncertu z okazji obchodów
Konstytucji 3-go Maja
Przyjęto do wiadomości.
Ad.12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Tadeusz Skarżyński poinformował o pomyśle zorganizowania wystawy galerii
„Bezdomna” w budynku Zakładu Karnego przy ul. Łódzkiej, twierdząc, że jest
to wydarzenie kulturalne warte uwagi.
Radny Dariusz Grodziński poparł ideę.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że sprawa budynku byłego więzienia nie jest
jeszcze do końca rozstrzygnięta i przy okazji posiedzenia Komisji w Zakładzie
Karnym były spore obawy, co do jego zwiedzania.
Radny Tadeusz Skarżyński stwierdził, że należy zatem spytać Prezydenta i złożył
wniosek formalny w postaci zapytania, czy jest możliwość zorganizowania wystawy
galerii „Bezdomna” w budynku byłego Zakładu Karnego przy ul. Łódzkiej 2.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie: 8 osób za, 1 osoba wstrzymała się.
Wniosek został przyjęty.
Radna Małgorzata Zarzycka zgłosiła wniosek formalny, aby Wydział Edukacji zwrócił
się do szkół by zachęcić uczniów do odwiedzania wystawy ”Historia Przemysłu
Muzycznego w Kaliszu” prezentowana w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli złożony wniosek (9 osób).
Ad.13. 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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