KRM.0012.0082.2019
D2019.10.02412
Protokół Nr 0012.5.13.2019
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 21 października 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 uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz
4.
5.
6.



7.
8.

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023 dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
Korespondencja:
pismo Prezydenta Miasta w sprawie ufundowania łodzi wioślarskiej;
uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kalisza informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019 roku.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023 dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.
Pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych omówił powyższy projekt uchwały. Przeprosił także za błąd pisarski,
ponieważ zamiast roku 2023 pojawił się w uzasadnieniu rok 2013. Zapewnił, że będzie to
przedstawione na sesji jako oczywista pomyłka.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy projekt uchwały wyszedł z Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego i, czy jest to kontynuacja
wcześniejszego programu. Pan Sibiński odpowiedział, że program był tematem obrad
wspólnej komisji i stworzony został na bazie poprzedniego programu obowiązującego do
2019 roku. Radny dopytywał, kogo Rada Miasta Kalisza delegowała do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. Otrzymał odpowiedź, że w komisji pracują radna Karolina
Sadowska i radny Zbigniew Włodarek.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła powyższy projekt
uchwały.
Radny Artur Kijewski zapytał, na czym polega program walki z rasizmem, na który
przeznacza się 119 000 zł. Pan Mariusz Witczak wyjaśnił, że chodzi o program Erasmus
polegający na wymianie młodzieży z różnych krajów.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła powyższy projekt
uchwały.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.6. Korespondencja:
 pismo Prezydenta Miasta w sprawie ufundowania łodzi wioślarskiej;
Komisja przyjęła do wiadomości.
 uchwała
Składu
Orzekającego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Poznaniu Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kalisza
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego poinformowała, że powyższa
opinia jest pozytywna.
Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Tadeusz Skarżyński poruszył temat ostatnio uchwalonej uchwały dotyczącej
dodatków dla wychowawców. Pojawiły się negatywne opinie, że dodatki te są przyznawane
niesprawiedliwie, ponieważ nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym
otrzymują 150 zł dodatku, a wychowawcy klasy 300 zł. Najbardziej pokrzywdzeni czują się
nauczyciele tzw. zerówek w szkołach, ponieważ oni otrzymują niższy dodatek, a nauczyciel,
który jest wychowawcą 1 klasy dostaje dwukrotnie większą kwotę. Przewodniczący
Komisji, pan Marian Durlej zapytał, ile jest oddziałów przedszkolnych w szkołach. Pan
Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedział, że oddziałów jest niewiele,
ale dodał, że nawet jeżeli podniesie się dodatek nauczycielom opiekującym się oddziałem
przedszkolnym w szkole, to czy nauczyciele z przedszkoli z kolei nie będą czuli się
pokrzywdzeni. Radny Skarżyński wyjaśnił, że w przedszkolu grupą opiekuje się
2 nauczycieli, natomiast w oddziale przedszkolnym w szkole 1 nauczyciel i to jest ta
różnica, która mogłaby stanowić podstawę do podniesienia dodatku dla nauczycieli w tzw.
zerówkach. Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji

o przygotowanie symulacji finansowej dotyczącej zwiększenia dodatku dla nauczycieli
w oddziałach przedszkolnych w szkołach i w przedszkolach.
Następnie poruszono temat obwiniania radnych, że zamykają się lokale w Kaliszu, mimo że
znajdowały się one w prywatnych budynkach. Rozmawiano również o zamykanych
sklepach i lokalach gastronomicznych w Śródmieściu.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu, pan Marian Durlej zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział, oraz
dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza
/.../
Marian Durlej

