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Protokół Nr 0012.5.9.2019
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem programów trener osiedlowy oraz wakacje dla

dzieci w szkołach. 
4. Zapoznanie  się  z  działalnością  oraz  funkcjonowaniem  Galerii  Sztuki  im.  Jana

Tarasina w Kaliszu.
5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji

przedmiotowych  dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –
samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

6. Miejski Klub Sportowy – funkcjonowanie klubu, plany ligowe.
7. Raport o stanie gminy za 2018 rok. 
8. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu
wykonania  budżetu  za  I  półrocze,  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w  art.  226  ust.  3  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz  informacji  o  przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
11.Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla  Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.
12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez  Miasto  Kalisz  oraz  określenia  granic  obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

13.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  szkół  ponadpodstawowych
i specjalnych prowadzonych przez Miasto Kalisz od dnia 1 września 2019 roku.

14. Przejście do budynku Filharmonii Kaliskiej przy Al. Wolności 2.
15.Korespondencja:

 pismo  z  prośba  o  wytypowanie  czterech  przedstawicieli  Komisji  Edukacji,
Kultury i Sportu do prac w Kapitule Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury;



 odpowiedź Prezydenta na pismo ws. zakupu stołów do tenisa stołowego;
 odpowiedź Prezydenta na pismo ws. budowy sali  koncertowej dla Filharmonii

Kaliskiej;
 pismo ws. możliwości zgłaszania modernizacji i  rewitalizacji architektoniczno-

budowlanych  do  Ogólnopolskiego  Konkursu  „Modernizacja  Roku  & Budowa
XXI w.”.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  pan
Marian Durlej,  który powitał wszystkich obecnych radnych i gości oraz podziękował za
zaproszenie do Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej poinformował, że pojawiła się prośba ze strony
Naczelnika  Wydziału  Edukacji  o  wprowadzenia  do  porządku  obrad  dwóch  projektów
uchwał tj.: 
jako  punkt  12.  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół
podstawowych  prowadzonych  przez  Miasto  Kalisz  oraz  określenia  granic  obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, oraz
jako punkt 13. projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych prowadzonych przez Miasto Kalisz od dnia 1 września 2019 roku.
Głosowanie  nad  zmianą  porządku  obrad:  7  osób  za  (7  obecnych).  Zmiana  została
zatwierdzona.
Głosowanie  nad  porządkiem  obrad:  7  osób  za  (7  obecnych).  Porządek  obrad  został
jednogłośnie zatwierdzony. 

Ad.3.  Zapoznanie się z funkcjonowaniem programów trener osiedlowy oraz wakacje
dla dzieci w szkołach. 
Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  poinformował,  że  zaprosił  na  dzisiejsze
posiedzenie  pana  █████  ███████* i  pana  █████  ███████* z  Kaliskiego
Szkolnego Związku Sportowego,  którzy opowiedzą o atrakcjach jakie  czekają  na  dzieci
podczas wakacji. 
Pan  █████  ███████*,  Przewodniczący  Zarządu  Kaliskiego  Szkolnego  Związku
Sportowego  poinformował,  że  realizowane  projekty  mają  na  celu  zagospodarowanie
wolnego czasu dzieci podczas wakacji. Dodał, że udało się pozyskać 11 obiektów, celem
realizacji programów.
Następnie  pan  █████  ███████*,  Zastępca  Przewodniczącego  Zarządu  Kaliskiego
Szkolnego  Związku  Sportowego  wyjaśnił,  że  program  trener  osiedlowy  działa  w  celu
promocji  zdrowia  i  zapobieganiu  patologiom społecznym.  Wymienił  również  placówki,
w  których  będą  odbywać  się  zajęcia.  Poinformował,  że  trenerami  osiedlowymi,  którzy
zajmują się dziećmi są nauczyciele wychowania fizycznego. Dodał, że wszystkie wybierane
obiekty są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa i zaopatrzone w sprzęt sportowy.
Radny Marian Durlej zapytał, czy ktoś kontroluje tą działalność w czasie wakacji.



Odpowiedzi  udzielił  pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych i poinformował, że program jest finansowany ze środków
alkoholowych i w związku z tym, tak jak każde zadanie dotowane z budżetu Miasta podlega
kontroli w trakcie realizacji oraz po jej zakończeniu. Dodał, że ze środków alkoholowych
przeznaczono  80  000  zł  na  organizację  m.in.  programów:  trener  osiedlowy,  wakacje
w  mieście,  zajęcia  o  charakterze  świetlicowym,  dziecięce  czwartki  w  mieście,  obozy
o  charakterze  profilaktyczno  -  terapeutycznym  czy  zajęcia  dedykowane  dla  dzieci
niepełnosprawnych. Pan Sibiński wyjaśnił, że trenerzy osiedlowi to przeważnie nauczyciele
danych szkół, ponieważ znają oni szkoły i uczniów z danego osiedla, co ułatwia pracę. 
Radna  Kamila  Majewska  zapytała,  czy  informację  o  programach  dla  dzieci  są  gdzieś
rozpowszechniane.  Pan Janusz Sibiński odpowiedział,  że w dniu dzisiejszym komunikat
dostały media, ale będą też plakaty rozwieszone w szkołach i w Mieście. 
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że nauczyciele biorący
udział  w  tym  przedsięwzięciu  są  zatrudnieni  na  podstawie  umów  cywilno-prawnych.  
Radna Barbara Oliwiecka zwróciła uwagę na to, że dziecięce czwartki będą odbywać się na
placu przed Ratuszem, a w upalne dni lepiej przenieść zabawę np. do parku. Pan Sibiński
odpowiedział, że aby wejść do parku potrzebna jest zgoda konserwatora, a w przypadku
niesprzyjającej  pogody  dzieci  odbywały  zajęcia  w  Ratuszu.  Następnie  wywiązała  się
dyskusja na temat tego, że czwartkowe spotkania nie mogą się odbywać w parku bez zgody
konserwatora.  Pan  Sibiński  wyjaśnił,  że  wejście  do  parku  przez  osoby  prywatne,
a organizacja przedsięwzięcia to dwie inne rzeczy, poza tym starając się o uzyskanie dotacji
na dziecięce czwartki zadanie zostało ulokowane przed budynkiem Kaliskiego Ratusza. 

Ad.4.  Zapoznanie  się  z  działalnością  oraz  funkcjonowaniem  Galerii  Sztuki
im. Jana Tarasina w Kaliszu.
Głos  w punkcie  zabrała  pani  Joanna  Dudek,  Dyrektor  Galerii  Sztuki  im.  Jana  Tarasina
w Kaliszu, która przedstawiła jak funkcjonuje placówka i jakie ma plany na najbliższy czas.
Poinformowała,  że  pojawiła  się  okazja  na  wynajęcie  pomieszczeń  po  banku  na  cele
wystawiennicze, niedaleko obecnej siedziby. 
Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  zapytał,  jak  wygląda  sytuacja
z  pomieszczeniem do wynajęcia.  Pani  Grażyna  Dziedziak,  Naczelnik  Wydziału  Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki wyjaśniła, że pomieszczenie można wynająć od zaraz, a cena
jaką proponuje właściciel to 3 000 zł miesięcznie.
Radny dopytywał Skarbnika Miasta, czy jeżeli chodzi o kwotę 29 000 zł przeznaczoną na
cele statutowe, o które prosi pani Dudek to, czy Miasto jest w stanie zapewnić takie środki.
Pani Irena Sawicka odpowiedziała, że jeżeli Prezydent wyrazi zgodę to tak. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  zapytał,  ile  osób uczestniczy  w wydarzeniach  artystycznych
organizowanych  przez  galerię.  Pani  Joanna  Dudek  odpowiedziała,  że  w  przypadku
wernisaży od 40 do 80 osób, akumulacji ok. 100 osób, warsztatów ok. 80 osób, warsztatów
sobotnich 10 rodzin. Dodała, że rocznie suma odwiedzających to około 4 500-5 000 osób. 
Następnie  wywiązała  się  dyskusja  dotycząca  wniosku,  który  miałaby  podjąć  Komisja
w sprawie pozyskania dodatkowych pomieszczeń dla Galerii im. Jana Tarasina oraz tego,
czy we wniosku wskazywać konkretną lokalizację, czy też nie. 
W wyniku dyskusji poddano pod głosowanie wniosek w sprawie konieczności poszerzenia
zasobu lokalowego Galerii  Sztuki  im.  Jana  Tarasina  w Kaliszu  na  cele  wystawiennicze
i przeanalizowania możliwości na rynku nieruchomości publicznych i prywatnych. 
Głosowanie:  8 osób za,  1 osoba wyłączona z głosowania (9 obecnych).  Wniosek został
przyjęty. 



Następnie Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej na prośbę pana Mirosława Przybyły,
Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu zaproponował, aby punkt 9:
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –  samorządowego  zakładu
budżetowego na 2019 rok zreferować jako punkt 5. 
Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 9 osób za (9 obecnych). Porządek obrad został
zmieniony.

Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 
samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.
Pan Mirosław Przybyła, Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz
pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówili wspólnie powyższą uchwałę. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Następnie  pani  Irena  Sawicka  omówiła  fragment  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany
uchwały budżetowej dotyczącej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i  Rekreacji w razie gdyby
radni mieli pytania do Dyrektora. 
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy pojęcie wody lodowej jest związane z klimatyzacją.
Pan Przybyła odpowiedział twierdząco i dodał, że należało to nazwać zgodnie z zakresem
technicznym. Radny spytał także gdzie znajdują się wspomniane nawierzchnie asfaltowe,
które mają zostać wyremontowane. Dyrektor odpowiedział, że na Wale Matejki, przy Aqua
Parku. Radna Sadowska przyznała rację, że nawierzchnia ta wymaga remontu.  
Radny Artur Kijewski zapytał, czy 200 000 zł na ten cel to dokładne dane. Pan Mirosław
Przybyła odpowiedział, że ośrodka nie stać było na kosztorys i jest to szacunek zrobiony
w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Kaliszu. 

Ad.6. Miejski Klub Sportowy – funkcjonowanie klubu, plany ligowe.
Głos w punkcie zabrał pan  █████ ███████*, Prezes Miejskiego Klubu Sportowego
w Kaliszu, który przedstawił informację dotyczącą tego, jakie klub ma plany na najbliższy
czas i z jakimi problemami się boryka. 
Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie, jak to jest z drużynami młodzieżowymi.
Pan  ███████* poinformował,  że, aby prowadzić rozgrywki młodzieżowe trzeba było
zgłosić 3 drużyny. W związku z tym podpisano porozumienie z Amber Kalisz i MKS Kalisz
mógł  je  od  tego  czasu  przedstawiać  jako  swoje  drużyny.  Dodał,  że  drużyny  te  już  od
stycznia  grają  pod  barwami  MKS-u,  a  zawodników  jest  około  120-130  w  różnych
kategoriach wiekowych. Klub planuje utworzyć po 3 drużyny w każdej kategorii wiekowej,
aby móc wystawiać zespoły do gry w 2 i 3 lidze. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  pogratulował  zjednoczenia  kaliskiej  siatkówki  i  zapytał
o to, ile Miasto zyskuje na transmisjach meczów, jak wygląda budżet klubu w tym roku oraz
w przyszłym i ilu widzów było na meczach piłki ręcznej oraz siatkowej. Prezes MKS-u
odpowiedział, że to, ile Miasto zyskuje na transmisjach będzie dopiero dokładnie obliczone,
ale wyjaśnił, że według niego jest to na każde wydane 1 zł około 3-4 zł zyskane. Jeżeli
chodzi o budżet to Miasto na klub sportowy wydaje około 4 mln zł. Natomiast frekwencja
to przy meczach polskiej ligi siatkówki – 2 300 osób, superliga piłki ręcznej - 2 500 osób,
a ogólnie przy 70 meczów, przy połowie granej w Kaliszu około 80 000 widzów. 



Radny Marcin Małecki zapytał, czy w każdej drużynie wiekowej będą zgłaszani zawodnicy
do  rozgrywek  oraz,  czy  planowane  jest,  aby  w  młodszych  drużynach  było  dodatkowe
wsparcie trenerskie. Pan ███████* odpowiedział twierdząco na oba pytania. 
Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy będą zakładane drużyny chłopięce. Prezes MKS-u
poinformował, że klub nie ma tego w planach. 
Radna Elżbieta Dębska spytała, czy Szkoła Mistrzostwa Sportowego ma duży wpływ na
kształtowanie się drużyn MKS-u. Pan █████ ███████* odpowiedział, że gdyby nie ta
szkoła to w tej chwili klub nie miałby tylu zawodników z potencjałem. 
Na koniec Prezes poinformował, że przy dużej ilości drużyn jakie posiada Miejski Klub
Sportowy sporym problemem jest brak hal do gry, 

Ad.7. Raport o stanie gminy za 2018 rok. 
Pan Marcin Cieloszyk, Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta omówił powyższy raport. 
Komisja przyjęła raport do wiadomości. 

Ad.8.  Sprawozdanie  z  realizacji  w 2018 roku „Wieloletniego programu współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
przedstawił powyższe sprawozdanie.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji
o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze,  informacji  o  kształtowaniu  się
wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym  o  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.11.  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: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.12.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz  oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.



Ad.13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i
specjalnych  prowadzonych  przez  Miasto  Kalisz  od  dnia
1 września 2019 roku.
Pan Mariusz Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji  omówił powyższy projekt uchwały.
Dodał, że zauważył błąd w uzasadnieniu i odczytał jak powinno ono brzmieć. Błąd dotyczył
słów  „sieci  szkół  podstawowych”,  a  prawidłowo  powinno  być  „sieci  szkół
ponadpodstawowych i specjalnych”.
Wobec  powyższego  Komisja  przeszła  do  głosowania  nad  autopoprawką:  5  osób  za
(5 obecnych). Autopoprawka została przyjęta. 
Głosowanie na projektem uchwały wraz z autopoprawką: 6 osób za (6 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.14. Przejście do budynku Filharmonii Kaliskiej przy Al. Wolności 2.
Komisja zapoznała się z warunkami lokalowymi Filharmonii Kaliskiej. 

Ad.15. Korespondencja:
 pismo z prośba o wytypowanie czterech przedstawicieli  Komisji Edukacji,

Kultury  i  Sportu  do  prac  w  Kapitule  Nagrody  Prezydenta
w Dziedzinie Kultury;
Wytypowano radnych: Mariana Durleja, Leszka Ziąbkę, Tadeusza Skarżyńskiego
oraz Dariusza Grodzińskiego.
Głosowanie:  4  osoby  za,  1  osoba  się  wstrzymała  (5  obecnych).  Kandydatury
zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 odpowiedź Prezydenta na pismo ws. zakupu stołów do tenisa stołowego;
 odpowiedź  Prezydenta  na  pismo  ws.  budowy  sali  koncertowej  dla

Filharmonii Kaliskiej;
 pismo  ws.  możliwości  zgłaszania  modernizacji  i  rewitalizacji

architektoniczno-budowlanych  do  Ogólnopolskiego  Konkursu
„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.

Ad.16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  poprosił  o  przedstawienie  wypracowanego
stanowiska zespołu ds. stypendium. Następnie odczytał wnioski, które otrzymał od zespołu. 
1. Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im.
Jana  Pawła  II  dla  uczniów,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały
Nr  XXXVIII/611/2005  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  24  listopada  2005  roku
w  sprawie  ustanowienia  Stypendium  Miasta  Kalisza  im.  Jana  Pawła  II,  funduszu
stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów (ze zm.). Komisja
wnioskuje, aby w § 1 pkt 2 uzyskał brzmienie: „uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły
określonej  w  pkt  1,  zamieszkałego  i  zameldowanego  na  pobyt  stały  na  terenie  miasta
Kalisza lub legitymującego się Kaliską Kartą Mieszkańca”.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek został przyjęty.
2. Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im.
Jana  Pawła  II  dla  uczniów,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały
Nr  XXXVIII/611/2005  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  24  listopada  2005  roku
w  sprawie  ustanowienia  Stypendium  Miasta  Kalisza  im.  Jana  Pawła  II,  funduszu
stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów (ze zm.) poprzez
dokonanie w § 1 pkt 4 podwyższenia progu dochodowego do wartości 1800 zł netto.



Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek został przyjęty.
3. Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im.
Jana  Pawła  II  dla  uczniów,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały
Nr  XXXVIII/611/2005  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  24  listopada  2005  roku
w  sprawie  ustanowienia  Stypendium  Miasta  Kalisza  im.  Jana  Pawła  II,  funduszu
stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów (ze zm.) poprzez
dokonanie podwyższenia średniej ocen osiągniętej w semestrze poprzedzającym semestr, na
który składa się wniosek:
- w § 3 pkt 1 ppkt b – z minimum 4.8 do minimum 5.1
- w § 3 pkt 1 ppkt c – z minimum 4.1 do minimum 5.0.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek został przyjęty.
4.  Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im.
Jana  Pawła  II  dla  uczniów,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały
Nr  XXXVIII/611/2005  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  24  listopada  2005  roku
w  sprawie  ustanowienia  Stypendium  Miasta  Kalisza  im.  Jana  Pawła  II,  funduszu
stypendialnego  oraz  zasad,  warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów
(ze zm.). Komisja wnioskuje, aby:
-  §  3  pkt  3  uzyskał  brzmienie:  „dodatkowe  osiągnięcia  w nauce  lub  aktywna  postawa
prospołeczna  potwierdzona  przez  szkołę  opiniami  lub  dokumentami”,  
-  w § 3 usunięty został pkt 4.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek został przyjęty.

Ad.17. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza

/.../
Marian Durlej

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady
Miasta. 


