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PROTOKÓŁ nr 0012.4.39.2017

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 26.01.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  pn.  „Kalisz  –

przestrzeń  dla  profesjonalistów.  Rozwój  kwalifikacji  zawodowych
dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  pn.  „Kalisz  –
przestrzeń  dla  profesjonalistów.  Kwalifikacje  i  doświadczenie
inwestycją  w  przyszłość  młodzieży  z  Aglomeracji  Kalisko  –
Ostrowskiej”.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
7. Korespondencja

-  pismo Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  w sprawie  wydelegowania
dwóch radnych do udziału w pracach Komisji ds. nagród sportowych.

8. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Kamila Majewska, Wiceprzewodnicząca Komisji,
witając 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag (9 osób za, 9 osób obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń
dla profesjonalistów.  Rozwój kwalifikacji  zawodowych dorosłych mieszkańców
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
Wobec  wcześniejszego  zapoznania  się  radnych  z  materiałem  i  brakiem  pytań
przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano
przedmiotowy projekt uchwały (9 osób).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń
dla  profesjonalistów.  Kwalifikacje  i  doświadczenie  inwestycją  w  przyszłość
młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
Wobec  wcześniejszego  zapoznania  się  radnych  z  materiałem  i  brakiem  pytań
przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano
przedmiotowy projekt uchwały (9 osób).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta,  pokrótce przedstawiła wnioski merytorycznie
dotyczące działalności Komisji.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się
od głosu.
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się
od głosu.
Ad.7. Korespondencja
-  pismo  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wydelegowania  dwóch
radnych do udziału w pracach Komisji ds. nagród sportowych
Radny Martin Zmuda zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Chwiałkowskiego.
Radny Tadeusz Skarżyński zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Prusa.
Radny Martin Zmuda zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Włodarka. 
Radni  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  wobec  czego  przystąpiono  do  głosowania
w celu wyboru dwóch kandydatów.
G. Chwiałkowski – 7 osób za
E. Prus – 5 osób za
Z. Włodarek – 7 osób za.
W związku z powyższym wydelegowano do udziału w pracach komisji konkursowej
radnych: G. Chwiałkowskiego oraz Z. Włodarka. 
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  Wiceprzewodnicząca  zamknęła
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
              Rady Miejskiej Kalisza

             /.../
               Kamila Majewska


