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Protokół Nr 0012.5.5.2019
 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 25 marca 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. 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.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  przez  Miasto  Kalisz  zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza
z dnia  24 maja  2018 r.  w sprawie ustanowienia  na  obszarze  rewitalizacji  Miasta
Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  dorocznych  nagród  Prezydenta  Miasta
Kalisza  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania
i  ochrony  kultury  oraz  określenia  szczegółowych  warunków  i  trybu  ich
przyznawania.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla Miasta

Kalisza na lata 2019 – 2038.
9. Korespondencja:
 odpowiedź Wiceprezydenta na pismo pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych;
 pismo Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara

„Rudego” w Kaliszu z prośbą o remont nawierzchni boisk sportowych;
 zaproszenie na obrady do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu;
 pismo Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu z prośbą

o zabezpieczenie środków na budowę hali sportowej.
10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.

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



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  pan
Marian Durlej. 
Następnie  głos  zabrała  pani  Jadwiga  Jeziorska,  Dyrektor  Bursy  Szkolnej  im.  Janusza
Korczaka w Kaliszu, która krótko omówiła jak funkcjonuje placówka. Poinformowała, że
zarządza Centrum Kształcenia  Ustawicznego i  Praktycznego,  VI Liceum dla  Dorosłych,
Ośrodkiem  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  oraz  bursą,  w  której  obecnie
odbywa się posiedzenie. Zaprosiła także do obejrzenia warunków lokalowych oraz sprzętów
jakimi dysponuje. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do  zatwierdzenia  porządku  obrad:  8  osób  za
(8 obecnych). Porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony. 

Ad.3.  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 poprosił, by projekt uchwały omówiła
Dyrektor  Bursy  Szkolnej,  pani  Jadwiga  Jeziorska,  która  zaproponowała  kryteria
wprowadzone do uchwały. 
Pani  Jeziorska  poinformowała,  że  kryteria,  które  zaproponowała  są  wynikiem
przeprowadzonej  wcześniej  analizy  rekrutacji.  Kryteria  dotyczą  średniej  ocen,  również
z zachowania,  ponieważ takie  kryteria  są  stosowane w szkołach,  a  bursa  jest  placówką
oświatowo-wychowawczą.  Kryterium  dotyczące  dodatkowych  punktów  za  rodzeństwo
przebywające już w bursie ma na celu podtrzymywanie więzi rodzinnych. Jeżeli chodzi o
kryterium: kandydat zamieszkuje na terenie województwa Wielkopolskiego pani Dyrektor
wytłumaczyła,  że  chodzi  tutaj  o  uczniów,  którzy  mieszkają  około  25-30km  od  szkoły,
jednak  nie  mają  połączeń  autobusowych  do  Kalisza,  a  nie  dostali  się  do  bursy
w przeciwieństwie do osób, które mieszkały na przykład 50km od szkoły. Wprowadzenie
takiego kryterium ma na celu eliminowanie takich sytuacji. Kolejnym powodem, o którym
wspomniała pani Jeziorska to więź z rodzicami, której brakuje jeżeli dom dziecka, od szkoły
dzieli  300km. W takiej  sytuacji  uczeń jedzie do domu tylko w wakacje i  ferie zimowe,
a  często  są  to  dzieci  z  gimnazjów,  a  teraz  nawet  z  VII  klas.  Takiemu dziecku brakuje
kontaktu z rodzicami, a wychowawcy w bursie nigdy ich nie zastąpią. Pani Dyrektor dodała,
że  zdarza  się,  że  w  bursie  na  weekend  zostaje  dwóch  uczniów  i  zawsze  ktoś
z wychowawców musi być obecny.  Jest  to przeważnie 45 godzin,  które można by było
przeznaczyć na zajęcia dla większej liczby dzieci w tygodniu. 
Radny Tadeusz Skarżyński stwierdził, że według niego to, że osoby z bardzo daleka chcą się
uczyć  w  Kalisza,  to  bardzo  dobrze.  Jeżeli,  natomiast  brakuje  środków na  godziny  dla
wychowawców, to wtedy Komisja powinna zawnioskować o dodatkowe środki na ten cel. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie upiera się przy tym kryterium, chce jedynie, aby dzieci,
której mieszkają zaraz za granicami Miasta i te, które do Kalisza mają 300km miały równe
szanse na dostanie się do bursy. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  zapytała,  czy  w  regulaminie  bursy  nie  można  zastrzec,  aby
w niektóre weekendy bursa była zamknięta, aby rozwiązać problem tego, że wychowawca
zostaje tylko z kilkorgiem dzieci.
Pani Jeziorska odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. 



Radna Oliwiecka zauważyła, że niektóre miejscowości takie jak np. Błaszki znajdują się
niedaleko Kalisza, ale są już poza obszarem województwa Wielkopolskiego i nie należy
tych osób skreślać na starcie. A jeżeli chodzi o osoby, które mieszkają bliżej, ale nie maja
połączeń komunikacyjnych zaproponowała, by do wniosku dołączać zaświadczenie o braku
możliwości  dojazdu.  Zapytała  także,  czy  zamiast  kryterium  dotyczącego  otrzymania
wyróżnienia za wyniki w nauce nie ważniejsza jest ocena z zachowania. Radny Tadeusz
Skarżyński  wyjaśnił,  że  aby  otrzymać  wyróżnienie  należy  też  mieć  wysoka  ocenę
z zachowania. 
Dyrektor  bursy  poinformowała,  że  dzieci  z  bardzo  dobrymi  wynikami  w  nauce
i  zachowaniu  są  wyróżnione,  ale  osoby,  które  posiadają  oceny  dobre  nie  powinny  być
dyskwalifikowane.
Następnie  zgłoszono  wniosek  o  usunięcie  kryterium  „Kandydat  jest  mieszkańcem
województwa  Wielkopolskiego”  z  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Głosowanie  na  projektem  uchwały  wraz  ze  zmianą:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. 
Pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  poinformował,  że  chodzi
o  współpracę  z  powiatem  w  zakresie  świadczenia  usług  specjalistycznych  dla  dzieci
np. z autyzmem czy niedosłyszących. Dodał,  że uchwała ta jest podejmowana ponieważ
poradnia, która znajduje się w Opatówku nie jest w stanie świadczyć tego typu usług. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  LIII/719/2018  Rady  Miasta
Kalisza  z  dnia  24  maja  2018  r.  w  sprawie  ustanowienia  na  obszarze  rewitalizacji
Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
Pani  Izabela  Grześkiewicz,  Kierownik  Biura  Rewitalizacji  omówiła  powyższy  projekt
uchwały.  Poinformowała,  że  zmiana  uchwały  wynika  z  zaleceń  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej, która nakazała dokładnie określić w uchwale termin składania wniosków
na dotacje. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów również odniósł się do uchwały
i  zalecił,  aby  umieścić  w  niej  zaświadczenie,  które  wypełnia  wnioskodawca  dotyczące
wcześniej otrzymanych już dotacji. 
Radny  Leszek  Ziąbka  zapytał,  kto  będzie  miał  nadzór  nad  obiektami,  które  nie  są
zabytkami, a na ich modernizację również zostaną przeznaczone dotacje.
Pani Grześkiewicz odpowiedziała,  że te kwestie będą uregulowane w umowach zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta
Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki omówiła
powyższy projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji zapytał, kiedy radni będą wybierać członków do kapituły.



Pani  Dziedziak  odpowiedziała,  że  Prezydent  przekaże  pismo,  w  którym  poprosi
o powołanie 4 członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do prac w kapitule. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  zapytał,  czy  mimo  powołania  kapituły,  komisja  będzie
opiniować kandydatury, czy już nie. Zwrócił także uwagę na to, że kadencja kapituły trwa
5 lat, czyli jej członkowie po utracie mandatu radnego nadal będą pełnić funkcje w kapitule.
Następnie  wywiązała  się  dyskusja  na  temat  uwag  zgłoszonych  przez  radnego
Skarżyńskiego.  Pani  Dziedziak  wyjaśniła,  że  radca  prawny  opiniujący  projekt  uchwały
stwierdził,  że  zapis  5  lat  kadencji  kapituły jest  równoznaczny z końcem kadencji  Rady
Miasta,  natomiast,  jeżeli chodzi o opinię Komisji  Edukacji,  Kultury i Sportu w zakresie
kandydatur następuje zmiana i jedynie kapituła wydaje opinie w tej kwestii. Pan Skarzyński
wyraził też wątpliwości,  co do zapisu, że do kapituły mogą wejść osoby ze środowiska
kulturalnego, ponieważ zapis ten sugeruje, że takie osoby można, ale nie trzeba powoływać,
z czym się nie zgadza, ponieważ uważa, że opinia takich osób jest wskazana. Naczelnik
poinformowała, że na podobnej zasadzie działa kapituła, która przyznaje nagrody sportowe
i w jej opinii sprawdza się to. 
Radna  Oliwiecka  wymieniła  uwagi  jakie  ma  do  projektu  uchwały.  Po  pierwsze  chodzi
o  brak  konsultacji  z  osobami  wykształconymi  w  kierunkach  artystycznych,  po  drugie
kadencja 5-letnia jest zbyt długa, radna zaproponowała kadencję 2-letnią. Pani Oliwiecka
stwierdziła także, że kryteria są mało czytelne, a sama uchwała powinna być skonsultowana
z  organizacjami  zajmującymi  się  działalnością  kulturalną.  Wiceprezydent  Miasta,  pan
Grzegorz Kulawinek zapewnił, że jest zdania, że przyznanie nagród należy konsultować ze
środowiskiem  artystycznym  i  nie  będzie  się  od  tego  uchylał.  Radny  Artur  Kijewski
stwierdził,  że  zbyt  duże  poszerzanie  grona  kapituły  doprowadzi  do  tego,  że  praca  nad
opiniowaniem kandydatur będzie bardzo trudna. Radna Oliwiecka odpowiedziała, że chodzi
jej jedynie o zasięganie opinii osób z wykształceniem kierunkowym, a nie o poszerzanie
składu kapituły.  Radna  Elżbieta  Dębska  odczytała  paragraf,  w którym jest  napisane,  że
w celu zasięgnięcia dodatkowej opinii na posiedzenie kapituły można zaprosić osobę, która
nie jest jej członkiem. 
Następnie  pani  Barbara  Oliwiecka  złożyła  wniosek  o  skonsultowanie  projektu  uchwały
w  sprawie  ustanowienia  dorocznych  nagród  Prezydenta  Miasta  Kalisza  za  osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia
szczegółowych  warunków  i  trybu  ich  przyznawania  z  organizacjami  i  instytucjami
zajmującymi się działalnością kulturalną. 
Głosowanie: 2 osoby za, 6 osób przeciw (8 obecnych). Wniosek nie został przyjęty.
Kolejny  wniosek  złożył  pan  Tadeusz  Skarzyński,  w  sprawie  zmiany  trwania  kadencji
Kapituły Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury z 5 lat do czasu zakończenia kadencji
Rady Miasta Kalisza. 
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby się wstrzymały (8 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Na  koniec  podjęto  głosowanie  nad  całym  projektem  uchwały  wraz  z  wnioskiem:
6 osób za, 1 osoba przeciw, 1 osoba się wstrzymała (8 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 
Na koniec Wiceprezydent, pan Grzegorz Kulawinek zapewnił, że nie wyobraża sobie, aby
nagrody  w  dziedzinie  kultury  nie  były  konsultowane  ze  środowiskami  artystycznymi
i z pewnością osoby, które są autorytetami w tej dziedzinie będą zapraszane na posiedzenia
kapituły. 



Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

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

Ad.9. Korespondencja:
 odpowiedź  Wiceprezydenta  na  pismo  pani  Dyrektor  Zespołu  Szkół

Ekonomicznych;
Wiceprezydent  Miasta,  pan  Grzegorz  Kulawinek  poinformował,  że  została
sformułowana odpowiedź do Dyrektora ZSE, że zostaną zabezpieczone środki na
budowę trzech boisk zewnętrznych. 

 pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Gastronomiczno  –  Hotelarskich
im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu z prośbą o remont nawierzchni boisk
sportowych; 
Wiceprezydent Miasta, pan Grzegorz Kulawinek poinformował, że doskonale zdaje
sobie  sprawę,  że  wiele  szkół  ma  potrzeby  i  część  z  nich  chce  zaspokoić
z  wolnych  środków.  Radny  Tadeusz  Skarzyński  poinformował,  że  był  zobaczyć
boisko i  jest  ono na tyle w złym stanie,  że sanepid miał  zastrzeżenia co do jego
funkcjonowania. Natomiast szkoła nie jest w stanie pilnować, aby na teren boiska
nikt  nie  wchodził.  Radna  Barbara  Oliwiecka  zaproponowała,  aby  stworzyć  plan
remontów boisk.  Wiceprezydent  odpowiedział,  że  taki  plan  już  powstaje.  Radny
Artur  Kijewski  poinformował,  że  Komisja  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji
Europejskiej również interesuję się tematem bazy sportowej jaką dysponują szkoły
i na bieżąco będzie kierować wnioski do Prezydenta. Poruszył także kwestie tego, że
zawody  sportowe  są  organizowane  przeważnie  w  tych  samych  placówkach
i  powoduje  to  zużywanie  się  obiektu.  Zaproponował,  aby na  Stadionie  Miejskim
odbywały  się  zawody.  Następnie  wywiązała  się  dyskusja  dotycząca  obiektów,
w których odbywają się zawody sportowe i takich, w których mogłyby się odbywać.
Radna  Karolina  Sadowska  zauważyła,  że  często  mówi  się  o  boiskach szkolnych,
a nie mówi się o przyszkolnych placach zabaw, a one również wymagają przeglądów.
Radny  Kijewski  powiedział,  że  duży  problem  jest  z  brakiem  monitoringu  przy
boiskach i placach zabaw.

 zaproszenie na obrady do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu;
 pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Techniczno  –  Elektronicznych  w  Kaliszu

z prośbą o zabezpieczenie środków na budowę hali sportowej.
Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  zapytał,  czy  w  tym przypadku  jest
możliwe pozyskanie środków z zewnątrz i ewentualnie w jakiej kwocie. Pani Anna
Durlej  z  Wydziału  Rozwoju  Miasta  poinformowała,  że  w  tym,  jak
w  każdym  innym  przypadku  możliwe  jest  pozyskanie  dofinansowania
w  wysokości  33%.  Wiceprezydent  Miasta,  pan  Grzegorz  Kulawinek  dodał,  że
inwestycja jest bardzo kosztowna ponieważ według szacunków ma wynieść około
15 000 000zł. Radny Skarżyński zaproponował, że można etapować budowę. 



Przy okazji tematu budowy hali gimnastycznej Przewodniczący Komisji zapytał, co
się  dzieje  z  basenem  Delfinem.  Pan  Kulawinek  odpowiedział,  że  prace  są
wstrzymane ponieważ koszt jest wysoki, poza tym w projekcie znajdują się błędy. 

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej poruszył temat stypendiów i zapytał, jakie jest
zdanie radnych na ten temat. Radny Tadeusz Skarzyński powiedział, że jest za tym, aby
stypendium pozostało w dotychczasowej formie, a można ewentualnie wprowadzić drugie
stypendium docelowo za osiągnięcia naukowe bez kryteriów socjalnych. Przewodniczący
Komisji poprosił,  aby na kolejne posiedzenie kluby przedstawiły swoje stanowiska w tej
kwestii i wtedy zapadnie decyzja, co do powołania zespołu ds. stypendiów. 
Radna  Elżbieta  Dębska  poruszyła  temat  fotografowania  dzieci  podczas  uroczystości
wręczania  stypendiów,  ponieważ  usłyszała,  że  nie  powinno się  robić  dzieciom zdjęć  ze
względu na ochronę danych osobowych. Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że rodzice
podpisują  zgody,  aby  udostępniać  wizerunek  dzieci  podczas  imprez  szkolnych.  Jednak
uroczystość wręczania stypendiów jest organizowana przez Miasto, dlatego zgody ze szkoły
nie  obowiązują.  Przyznał,  że  jest  to  problematyczne,  ale  wydział  będzie  próbował  ten
problem rozwiązać. Radny Leszek Ziąbka poinformował, że organizował ostatnio imprezę
w imieniu fundacji i obowiązywał całkowity zakaz robienia zdjęć dzieciom. Można było je
zrobić jedynie po uzyskaniu zgody każdego z dzieci, a dokładniej ich opiekunów. Następnie
wywiązała się dyskusja, czy dzieci powinny podpisywać zgodę na udostępnianie wizerunku
podczas wręczenia stypendiów im. Jana Pawła II. 
Radny Leszek Ziąbka zapytał, co z pomieszczeniami na dworcu PKP ponieważ robił tam
wystawę i zna osoby, które też są tym zainteresowane. Otrzymał odpowiedź, że Miasto nie
będzie już wynajmowało tych pomieszczeń. 
Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy są już znane koszty przeniesienia Młodzieżowego
Domu Kultury do budynku przy ul. Teatralnej. Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Mariusz
Witczak odpowiedział, że koszty nie są jeszcze znane. 
Radna Karolina Sadowska zaproponowała, aby odwiedzić nie tylko szkołę w Szczypiornie,
ale również tą w Sulisławicach. 
Wiceprezydent  Miasta,  pan  Grzegorz  Kulawinek  poinformował,  że  Liceum im.  Adama
Asnyka zwróciło się do Miasta z prośbą o budowę boiska zewnętrznego. Dodał, że projekt
jest już w trakcie przygotowania a szacowany koszt to około 500 000zł-600 000zł.

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zamknął
posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza

/.../
    Marian Durlej


