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Protokół Nr 0012.5.4.2019
 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 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 podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Karpacz.
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu instytucji kultury
Miasta Kalisza – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

6. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół na terenie m. Kalisza.
8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury

w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13 – 15 poprzez zmianę jego siedziby.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej

Nr 16 im.  Powstańców Wielkopolskich  1918-1919 w Kaliszu  poprzez likwidację
lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3.

10.Projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Liceum  Plastycznego
im.  Tadeusza  Kulisiewicza  w  Kaliszu  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie
nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13.

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia  
Nr 8 z siedzibą w Kaliszu. 

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
13.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2019 – 2038.
14.Korespondencja

-  petycja  Rady  Rodziców  w  sprawie  modernizacji  bazy  sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 4;
- odp. Prezydenta na pismo pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych;
-  sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  w  szkołach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;



-  uchwała  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  ws  wyrażenia  opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2019 rok;
-  uchwała  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  ws  wyrażenia  opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
- pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

15.Sprawy bieżące i wolne wnioski
- zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019 rok.

16.Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  pan
Marian Durlej, który powitał wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  odczytał  pismo  Prezydenta  Miasta
w sprawie  zdjęcia  z  porządku obrad  punktu  nr  3:  Projekt  uchwały  w sprawie  podjęcia
współpracy partnerskiej z Gminą Karpacz.
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu nr 3: 8 osób za (8 obecnych). Punkt nr 3
został zdjęty z porządku obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
Głosowanie  w  sprawie  zatwierdzenia  porządku  obrad  wraz  ze  zmianą  8  osób  za
(8 obecnych). 

Po  zatwierdzeniu  porządku  obrad  Komisja  przeszła  do  punktu  nr  15  –  sprawy bieżące
i wolne wnioski.

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Karpacz.
Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2019  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
poinformowała,  że  do  rozdysponowania  była  kwota  550 000zł,  wpłynęło  11  wniosków,
w tym 9 formalnie poprawnych. 
Radny Artur Kijewski zapytał, czy jeżeli inwestor nie spełni wymagań konserwatora, to czy
musi oddać dotację. Pani Dziedziak odpowiedziała, że obowiązkowo muszą być spełnione
warunki postawione przez konserwatora zabytków. 
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  nadania  statutu  instytucji
kultury  Miasta  Kalisza  –  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  im.  Adama  Asnyka
w Kaliszu.
Pani  Grażyna  Dziedziak,  Naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
poinformowała, że zmiana dotyczy wprowadzenia zapisu „Uchwała wchodzi w życie po
upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Wielkopolskiego”. Wyjaśniła, że brak tego zapisu mógłby spowodować uchylenie uchwały.



Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,  szkół
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Pan Mariusz  Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji  poinformował,  że  uchwała  zmienia
kryteria przyjęć do bursy szkolnej przy ul. Przemysłowej 1 w Kaliszu.
Radny Marian Durlej zapytał, czy dużo osób obecnie mieszka w bursie.
Pan Witczak odpowiedział, że bursa w chwili obecnej jest obciążona i brakuje miejsc. 
Radna Barbara Oliwiecka zapytała,  ile  osób jest  na jedno miejsce w bursie.  Stwierdziła
także,  że  obecne  kryteria  skupiają  się  głównie  na  wynikach  w  nauce,  a  nie  sytuacji
społecznej.  Spytała,  dlaczego  zrezygnowano  z  kryteriów  dotyczących  pracy  zawodowej
rodziców,  odległości  między  domem  a  szkołą,  oraz  posiadania  działalności  rolniczej.
Naczelnik odpowiedział, że sytuacja nie jest aż tak trudna, żeby było kilka osób na jedno
miejsce. Dodał, że obecne kryteria są propozycją Dyrektora bursy.
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy przedstawione przez organ prowadzący kryteria są
jedynymi kryteriami. Pan Mariusz Witczak odpowiedział, że obowiązują jeszcze kryteria
ustawowe  takie  jak  niepełnosprawność  czy  wielodzietność  rodziny.   Radny  Dariusz
Grodziński zapytał, czy zasadne jest przyjmowanie do bursy osób tylko z Województwa
Wielkopolskiego.  Radna  Oliwiecka  zaproponowała,  aby  zastanowić  się,  jak  zwiększyć
liczbę miejsc w bursie jeżeli jest takie zapotrzebowanie. Pan Skarżyński stwierdził, że być
może  należałoby  zaprosić  Dyrektora  bursy,  ponieważ  miałby  możliwość  przedstawienia
argumentów za zmianą kryteriów. Dodał także, że w bursie przebywają uczniowie szkoły
Mistrzostwa Sportowego, którzy nie mieszkają na terenie województwa Wielkopolskiego. 
Następnie wywiązała się dyskusja na temat możliwości przesunięcia projektu uchwały na
kolejne posiedzenie. Radni chcieliby dowiedzieć się co kierowało Dyrektorem jednostki, że
zmienił dotychczasowe kryteria. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad wnioskiem w sprawie zdjęcia punktu nr
6 z porządku obrad: 10 osób za (10 obecnych). Wniosek został przyjęty.

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół na terenie m. Kalisza.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił powyższy projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał,  czy w tej sytuacji mówimy o skutkach reformy. Pan
Witczak odpowiedział, że nie należy tego wiązać z reformą, są to po prostu szkoły, które nie
posiadają uczniów. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Młodzieżowego  Domu
Kultury w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13 – 15 poprzez zmianę jego siedziby.
Pan Mariusz Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji  omówił powyższy projekt uchwały.
Poinformował,  że  6  miesięcy  przed  przekształceniem  należy  poprzez  projekt  uchwały
wyrazić zamiar przekształcenia. Dodał, że dokładne koszty nie są mu jeszcze znane, ale nie
będą one duże. 
Pani  Dagmara  Pokorska,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta  wyjaśniła,  że
zakres prac związanych ze zmianą siedziby został przedstawiony. Zaplanowane jest także
spotkanie  Prezydenta  z  przedstawicielami  Młodzieżowego  Domu  Kultury  oraz  Szkoły
Podstawowej nr 16, na którym zakres prac będzie jeszcze przedmiotem dyskusji. 



Radna Kamila Majewska zapytała, kiedy Młodzieżowy Dom Kultury zostanie przeniesiony
i  czy  w  100%  zadanie  to  zostanie  sfinansowane  z  budżetu  Miasta.  Pan  Witczak
odpowiedział, że MDK w nowej lokalizacji będzie działał od 1 września. Dodał, że koszty
dwóch zadań, czyli adaptacji budynku na ul. Teatralnej dla potrzeb Młodzieżowego Domu
Kultury oraz przystosowanie pomieszczeń dla Szkoły Podstawowej nr 16 pozostawionych
przez MDK zostaną pokryte z budżetu Miasta. Radna Barbara Oliwiecka zasugerowała, aby
Miasto postarało się o rekompensatę kosztów poniesionych ze względu na reformę oświaty
ponieważ  już  229 szkół  wystąpiło  do  Ministerstwa Edukacji  Narodowej  w tej  sprawie.
Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśnił,  że  to,  co  radna  nazwała  rekompensatą  jest
podziałem rezerwy subwencji oświatowej. Co roku Minister określa zasady przyznawania
subwencji  i  faktycznie  w  ostaniach  2  latach  jedno  z  kryteriów  dotyczyło  szkół
przekształcanych w wyniku reformy. Dodał,  że wydział jeżeli  tylko jest  taka możliwość
wnioskuje o środki. Radny Dariusz Grodziński nie zgodził się ze stwierdzeniem Naczelnika,
że koszty przekształcenia szkół nie będą duże. Pan Witczak przekonywał, że stan budynku
przy ul. Teatralnej jest dobry. Radny Artur Kijewski stwierdził, że poprzednia władza nie
miała pomysłu na rozwiązanie sytuacji Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 16 i w tej
chwili odczuwamy tego skutki ponieważ decyzje i prace muszą być podejmowane bardzo
szybko.  Pani  Oliwiecka  zapytała,  czy  jedna  sala  gimnastyczna  w  SP  nr  16  będzie
wystarczająca dla uczniów tej szkoły. Naczelnik Wydziału Edukacji stwierdził,  że raczej
tak, poza tym jest zgoda, aby szkoła podstawowa korzystała z sali przy ul. Teatralnej. Radna
Oliwiecka  zadała  pytanie,  czy  obiekt  przy  ul.  Teatralnej  będzie  dostosowany  do  osób
niepełnosprawnych.  Wiceprezydent  Kulawinek  odpowiedział,  że  niepełnosprawni  w  tej
chwili mają dostęp tylko do parteru, ale Dyrektor SP nr 16 udostępnia w dalszym ciągu salę
komputerową  dla  Młodzieżowego  Domu  Kultury.  Dodał,  że  chęć  korzystania  z  sali
gimnastycznej  wyraził  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Techniczno-Elektronicznych  przy
ul.  Częstochowskiej.  Radny  Skarżyński  zapytał,  czy  zespół  szkół  będzie  płacił
Młodzieżowemu Domu Kultury w formie rozliczenia. Pan Witczak odpowiedział, że nie. 
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji
prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Plastycznego im.
Tadeusza  Kulisiewicza  w  Kaliszu  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Kaliszu przy ul.  Rzemieślniczej  6  poprzez  stworzenie
nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). 

Ad.11.  Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia
Nr 8 z siedzibą w Kaliszu. 
Pan Mariusz Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji  omówił powyższy projekt uchwały.
Poinformował, że stworzenie szkoły wyszło z inicjatywy Dyrekcji ponieważ w tym roku
występuje  podwójny  nabór  ze  względu  na  reformę  oświaty.  Dodatkowo  zbiegło  się  to



z wymogiem ustawowym, który mówi, że przy centrum kształcenia zawodowego powinna
działać przynajmniej jedna szkoła branżowa. 
Radny  Skarżyński  zapytał,  czy  wskazane  w  uzasadnieniu  uchwały  zawody  nie  są  już
nauczane w szkołach. Naczelnik odpowiedział, że są, ale tylko w technikach, a chodzi o to,
aby nauczać tych zawodów w szkole branżowej. Radna Elżbieta Dębska zapytała, jak duży
musi  być  nabór.  Pan  Witczak  odpowiedział,  że  nie  ma  żadnych  wymogów
w tym zakresie. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  zapytała,  czy  jest  możliwość,  aby  otworzyć  klasę  o  profilu
włókienniczym. Naczelnik odpowiedział, że możliwość jest, jednak Dyrektorzy cały czas
badają na jakie zawody jest zapotrzebowanie i jeżeli z żadnej ze szkół nie padła propozycja
otwarcia  takiego  kierunku,  to  widocznie  uczniowie  nie  są  zainteresowani  nauką
włókiennictwa.  Mimo to, pan Witczak nie wyklucza możliwości otwarcia klasy o takim
profilu, jednak chciałby, aby inicjatywa wyszła ze szkół i zakładów, które chcę przyjmować
młode osoby po takim kierunku. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radna Karolina Sadowska zapytała,  czy zmniejszenie w uchwale budżetowej w punkcie
dotyczącym regulacji cieków Krępicy i Piwonki oznacza, że nic w tej kwestii nie wydarzy
się  w tym roku.  Radna nie ukrywała,  że  wiele inwestycji  drogowych nie  będzie  mogło
powstać ze względu na brak odwodnienia. Pani Sawicka wyjaśniła, że zadanie znajduje się
w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej,  dlatego  środki,  które  teraz  są  zmniejszane  będą
przesunięte  na  rok  następny.  Pani  Dagmara  Pokorska,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału
Rozwoju  Miasta  poinformowała,  że  Miasto  ma podpisaną  już  umowę na  dokumentację
projektową cieku Krępicy i Piwonki i  na to są zabezpieczone środki. Dodała,  że Miasto
miało zabezpieczoną kwotę  18 000 000zł  na  to  zadanie  jednak całość  może kosztować
nawet 80 000 000zł. Czyli tak na prawdę w tej chwili Miasto dysponuje jedynie środkami
na wykonanie dokumentacji projektowej. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.  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: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.14. Korespondencja
W nawiązaniu do korespondencji z poprzedniego posiedzenia dotyczącej boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 11 Przewodniczący Komisji zapytał panią Dagmarę Pokorską, Zastępcę
Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta  o  to,  jak  wygląda  w  tej  chwili  sytuacja.  Pani
Pokorska odpowiedziała, że oglądała to boisko i faktycznie wierzchnia warstwa całkowicie
odeszła,  Dyrektor  szkoły,  aby uzupełnić  dziury zalała  je  betonem,  ale  boisko nadal  jest
w bardzo złym stanie. Radna Elżbieta Dębska dodała,  że sanepid chciał już zamknąć to
boisko.  Zastępca  Naczelnika  oznajmiła,  że  koszt  takiego  boiska  może  wynieść  około
1 700 000zł.  Radny Artur  Kijewski stwierdził,  że jest  to  poważny problem,  ale  jeszcze
straszą  nawierzchnię  ma  Szkoła  Podstawowa  Nr  17.  Dodał,  że  potrzebna  jest  analiza
wyposażenia  szkół,  aby wiedzieć  jakie  są  potrzeby,  ponieważ  niektóre  szkoły  nie  mają



jeszcze nawet sal  gimnastycznych.  Na koniec zapytał,  ile  kosztowała sala  gimnastyczna
w szkole na Dobrzecu. Pani Pokorska odpowiedziała, że ponad 2 400 000zł. 

-  petycja  Rady  Rodziców  w  sprawie  modernizacji  bazy  sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 4;
- odp. Prezydenta na pismo pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych;
Pani  Dagmara  Pokorska,  Zastępcę  Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta
poinformowała,  że  w  budżecie  Miasta  zabezpieczone  są  środki  na  modernizację
boiska, są też prowadzone rozmowy i kierowane pisma ze strony Dyrekcji, aby nieco
zmienić koncepcję i  na przykład stworzyć parking, bądź zamiast  jednego z boisk
zbudować  halę  sportową.  Pani  Pokorska  dodała,  że  Miasto  stara  się
o  dofinansowanie,  ale  po  zatwierdzeniu  dofinansowania  nie  będzie  już  można
zmienić  koncepcji.  Radny  Artur  Kijewski  stwierdził,  że  w  tej  chwili  sprawą
priorytetową  są  3  boiska  przy  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  i  tak  należy  je
wykonać.  Wiceprezydent  Miasta,  pan  Grzegorz  Kulawinek  poinformował,  że
rozmawiał z panią Dyrektor i w związku z tym, ze boiska użytkuje się jedynie około
6  miesięcy  w  roku  to  dla  szkoły  priorytetem jest  stworzenie  sali  gimnastycznej
i  jednego  boiska  wielofunkcyjnego.  Jest  jednak  jeszcze  druga  koncepcja,  która
zakłada zlikwidowanie garaży i stworzenie w tym miejscu parkingu. Przewodniczący
Komisji,  pan  Marian  Durlej  dodał,  że  sprawa  koncepcji  nie  jest  jeszcze
rozstrzygnięta. Radny Tadeusz Skarżyński wyjaśnił, że Komisja była kiedyś w ZSE
na posiedzeniu  i  wie,  ze  sala  gimnastyczna  jest  potrzebna.  Zapytał  także,  czy  ta
inwestycja  jest  ograniczona  terenem.  Pani  Pokorska  odpowiedziała,  że  jest  teren
z  tyłu  szkoły,  przy  ul.  Handlowej  do  zagospodarowania.  Radna  Elżbieta  Dębska
stwierdziła, że pani Dyrektor myśli ekonomicznie i dlatego bierze kilka opcji pod
uwagę. Wiceprezydent, pan Grzegorz Kulawinek stwierdził, że może się tak zdarzyć,
że  budowa  3  boisk  przekroczy  zabezpieczoną  kwotę  1  000  000zł.  Radny  Artur
Kijewski poprosił Wiceprezydenta Miasta, aby pamiętał o dwóch szkołach, które nie
posiadają sali gimnastycznej, czyli szkole w Szczypiornie i w Sulisławicach. Jeżeli
chodzi  o  Szkołę  Podstawową  w  Sulisławicach  to  radna  Karolina  Sadowska
oznajmiła, że nie ma tam miejsca na salę gimnastyczną. 
-  sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  w  szkołach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
-  uchwała  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  ws  wyrażenia  opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2019 rok;
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  Regionalna  Izba
Obrachunkowa  wyraziła  pozytywna  opinię  o  możliwości  sfinansowania  deficytu
przez Miasto Kalisz na 2019 rok.
Komisja przyjęła uchwałę do wiadomości. 
-  uchwała  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  ws  wyrażenia  opinii
 o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  Regionalna  Izba  
Obrachunkowa  wyraziła  pozytywna  opinię  o  prawidłowości  planowanej  kwoty  
długu Miasta Kalisza.
Komisja przyjęła uchwałę do wiadomości.
- Pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego



Pan Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału Edukacji  wyjaśnił,  że  szkoły  dostały  
informację  dotyczącą  konkursu,  o  którym  można  przeczytać  w  powyższym  
piśmie. 

Ad.15. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zapytał o podejmowane działania przy Szkole
Podstawowej Nr 4 w Kaliszu, przy ul. Polnej.
Pan  Krzysztof  Gałka,  p.o.  Dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji
poinformował,  że  w  ramach  bieżących  środków  zostaną  wymienione  balustrady  oraz
zostanie wyremontowany chodnik. Dodał, że niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na
oznakowanie drogowe oraz, że w marcu ruszą prace na drogach w celu chociaż doraźnego
poprawienia stanu nawierzchni po zimie. 
Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał,  kiedy  jest  przewidywane  zakończenie  inwestycji  na
ul. Biskupickiej. Dodał, że chodzi o podjazd do szkoły. 
Pan Gałka odpowiedział, że do końca lutego prace powinny być zakończone. 
- zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019 rok
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Plan pracy został przyjęty. 

Ad.16. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Kultury
i  Sportu,  pan  Marian  Durlej  zamknął  posiedzenie  dziękując  wszystkim  za  udział
i dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza

/.../
    Marian Durlej


