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Protokół Nr 0012.5.1.2018 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 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  uchwały  budżetowej  na  2019  rok  wraz

z  uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi,  a  także  planami  finansowymi
instytucji kultury.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2019 – 2038.

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

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
7. Korespondencja

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zgłaszania kandydatur do nagród w
dziedzinie sportu;
- pismo Wiceprezydenta Miasta Kalisza w sprawie wydelegowania dwóch radnych
do udziału w pracach Komisji ds. nagród sportowych;
-  pismo  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wydelegowania  radnych  do
udziału  w  pracach  Komisji  ds.  oceny  ofert  na  realizację  w  2019  roku  zadań
z zakresu rozwoju sportu;
-  pisma  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  sprawie
udzielonych dotacji.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty: 9 osób za (9 obecnych). 



Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2019  rok  wraz
z  uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi,  a  także  planami  finansowymi
instytucji kultury.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  przedstawiła  powyższy  projekt  uchwały.
Poinformowała,  że  budżet  na  2019  rok  jest  budżetem  deficytowym,  czyli  wydatki
przewyższają dochody. Dodała, że środki na oświatę stanowią 35% całego budżetu Miasta,
czyli 219 753 946zł, na tą kwotę składają się subwencje, dotacje i środki własne Miasta.
Wyjaśniła,  że  na  inwestycje  oświatowe  Miasto  przeznacza  7  000  000zł.  Następnie
Naczelnicy  merytorycznych  wydziałów  oraz  Dyrektorzy  jednostek  organizacyjnych
omówili budżety swoich jednostek. 
Pan  Mirosław  Przybyła,  Dyrektor  Ośrodka  Sportu  Rehabilitacji  i  Rekreacji  na  wstępie
wyjaśnił  istotę  dotowania  zakładów budżetowych  takich  jak  OSRiR.  Poinformował,  że
dotacja nie może być wyższa niż 50% dochodów własnych jednostki. W 2019 roku budżet
OSRiR-u wyniesie 12 358 000zł, w tym przychody własne przewidywane są na poziomie 6
541 000 zł, dotacja natomiast wyniesie 5 817 075zł. 
Radny Dariusz  Grodziński  zapytał,  do kiedy ośrodek ma podpisaną umowę na dostawę
energii i kiedy będzie jakiś przetarg. Pan Przybyła odpowiedział, że od tego roku ośrodek
znajduje  się  w  strukturze  miejskiej  i  przez  to  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia
przetargu. Dodał, że nie ukrywa, że wzrost cen energii może spowodować, że będzie musiał
zawnioskować o dodatkowe środki od Miasta. 
Pan Adam Borowiak,  Dyrektor Miejskiej  Biblioteki Publicznej poinformował,  że budżet
biblioteki  wynosi  3  203 000zł,  z  czego 80% przeznaczane jest  na  fundusz płac  wraz z
pochodnymi. Pan Borowiak wyjaśnił, że priorytetem w 2019 roku jest stworzenie filii w
Szczypiornie  połączonej  z  Izbą  Pamięci.  Biblioteka  otrzymała  już
60  000zł  na  stworzenie  księgozbioru  i  czeka  w  tej  chwili  na  dokończenie  prac
w Szczypiornie. Dyrektor wymienił też problemy z jakimi boryka się biblioteka m.in. jest to
brak  osób  chętnych  do  pracy,  czy  zły  stan  techniczny  niektórych  budynków,
w których mieszczą się filie. 
Radna  Kamila  Majewska  zapytała  o  wynajem  pomieszczeń  przez  bibliotekę  dla
stowarzyszeń, jak to będzie wyglądało i czy będzie to angażowało pracowników biblioteki
do dodatkowej pracy. Pan Borowiak odpowiedział, że stowarzyszenia będą mogły korzystać
z pomieszczeń niezależnie od biblioteki,  jej godzin otwarcia, czy obecności pracownika.
Natomiast nie jest jeszcze uregulowana forma umowy. Radny Artur Kijewski zapytał, czy
ostatnio była jakaś  podwyżka dla  pracowników biblioteki.  Dyrektor  odpowiedział,  że w
kwietniu pensje podwyższono o 150zł brutto na pracownika i była to pierwsza podwyższa
płac od 10 lat. Radny Kijewski zapytał jeszcze o inwestycje planowane przez Bibliotekę
Miejską.  Pan Borowiak wyjaśnił,  że w planach jest  tak jak już wspomniał  filia  nr  6  w
Szczypiornie, oraz remont filii nr 1 przy ul. Górnośląskiej, ale nie ma jeszcze projektu. Na
koniec  pan  Kijewski  wspomniał,  że  rozmawiał  z  Wiceprezydentem i  prosił,  aby  był  w
kontakcie z panem Borowiakiem w sprawie zakupu starodruków. Dyrektor poinformował,
że dzięki dotacjom od 2009 roku Biblioteka Publiczna zakupiła 11 starodruków za 86 000zł.
Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy zwiększa się liczba e-booków w zasobach biblioteki. Pan
Borowiak poinformował, że e-booki są kupowane i liczba chętnych też jest spora, niestety
finanse ograniczają możliwość zakupu większej liczby pozycji.  Pani Grażyna Dziedziak,
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki wyjaśniła, że budynek, w którym
ma powstać  Filia  nr  6  jest  w  tej  chwili  pod  zarządem Miejskiego  Zarządu  Budynków
Mieszkalnych  i  to  oni  ponoszą  wszelkie  koszty.



W  chwili  przegłosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  statutu  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej nastąpi przekazanie budynku i kosztami zostanie obciążona biblioteka. 
Następnie  pani  Dziedziak  przekazała  radnym  informacje  na  temat  budżetu  Filharmonii
Kaliskiej. 
Pani Joanna Dudek, Dyrektor Galerii im. Jana Tarasina poinformowała, że budżet na 2019
rok  jeżeli  chodzi  o  przychody  wynosi  883  000zł.  Wyjaśniła,  że  w  galerii  brakuje
pomieszczeń,  dlatego  podjęto  starania  o  wynajem  jeszcze  jednego  pomieszczenia  dla
księgowej.  Dodatkowo  jednostka  posiada  obecnie  tylko  jedną  sale  wystawienniczą,
a instytucja oprócz działalności wystawienniczej ma w statucie działalność edukacyjną, na
którą brakuje miejsca. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w innym miejscu, w którym do tej
pory właściciel nie oczekiwał zapłaty, jednak pani Dudek dowiedziała się, że od tego roku
wymagana będzie opłata za korzystanie z sal. Poinformowała, że w chwili obecnej w galerii
pracuje 7 pracowników, oczywiście jest problem z wynagrodzeniami, w czerwcu pojawiła
się sytuacja, że odeszło trzech pracowników i galeria miała spory problem z normalnym
funkcjonowaniem. Pani Dudek nie ukrywa, że odejścia pracowników są związane z niskimi
wynagrodzeniami w stosunku do wykonywanej pracy. Radna Barbara Oliwiecka zapytała,
czy  galeria  wymaga,  by  pomieszczenia  wynajmowane  na  warsztaty  edukacyjne  były
dostępne  na  wyłączność,  czy  pewne  rzeczy  można  uprzątnąć  i  kiedy  zajęcia  się  nie
odbywają z sali mogą korzystać inne osoby. Pani Dyrektor wyjaśniła, że sala edukacyjna
wynajmowana  jest  na  godziny,  a  potrzebne  materiały  i  sprzęty  chowane  są
w  specjalnym  pomieszczeniu  magazynowym.  Radna  Elżbieta  Dębska  zapytała
o  płatności  za  zajęcia  edukacyjne.  Pani  Dudek wyjaśniła  jakie  koszty  są  ponoszone  za
poszczególne zajęcia. Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy Starostwo Powiatowe każe płacić
za korzystanie z patio. Pani Dyrektor odpowiedziała, że Starostwo nie chce żadnej zapłaty. 
Pan Piotr Bigora, Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” poinformował, że
przychody na 2019 rok zaplanowane są na kwotę 621 800zł. Następnie poruszył kwestię
niskich wynagrodzeń oraz niewielkich kwot przeznaczanych na wystawy przez co trudno
zachęcić artystów do wystawiania swoich dzieł.  Poinformował, że wypowiedział umowę
właścicielowi  baru,  który  znajduje  się  na  parterze  budynku.  Radna  Barbara  Oliwiecka
zapytała,  czy  pan  Bigora  myślał  o  rozwiązaniu,  aby  zamiast  baru  zrobić  kawiarnie,
ponieważ uważa, że to przyciągnie ludzi. Dyrektor odpowiedział, że myśli o tym. Następnie
wywiązała się dyskusja między radnymi dotycząca wykorzystania przestrzeni w budynku
ośrodka oraz na zewnątrz oraz na temat murali. 
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki omówiła
dochody  i  wydatki  w  zakresie  kultury,  turystyki  sportu  zaplanowane  na  2019  rok.
Poinformowała,  że  na  kulturę  w budżecie  przeznaczonych zostanie  12  310 000zł,  a  na
turystykę 227 000zł. Radny Dariusz Grodziński zapytał, jak duża jest dotacja dla KKS-u.
Otrzymał odpowiedź, że jest to 550 000zł.
Następnie  pani  Anna  Durlej  z  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji  omówiła
planowane na 2019 rok oraz kontynuowane inwestycje dotyczące merytorycznej komisji.
Radny Skarżyński zapytał, czy dzieje się coś z projektem hali sportowej dla Zespołu Szkół
Techniczno – Elektronicznych, ponieważ zadanie to nie znalazło się w budżecie na 2019
rok, ale czy są szukane inne źródła pozyskania środków na ten cel. Drugie pytanie radnego
dotyczyło tego, czy jest projekt na zagospodarowanie budynków na Majkowskim Wembley.
Pani  Durlej  odpowiedziała,  że  jeżeli  chodzi  o  dofinansowanie  na  halę  sportową
z  Ministerstwa  to  wnioski  można  składać  dopiero  na  początku  roku.  Natomiast  co  do
budynków  przy  Majkowskim  Wembley  jest  projekt  z  2015  roku,  który  należałoby
zaktualizować.  Radna  Elżbieta  Dębska  zapytała  o  Centrum Organizacji  Pozarządowych,



kiedy  i  jak  będzie  ono  funkcjonowało  oraz  o  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  przy
ul.  Wykopaliskowej.  Stwierdziła,  że zadania związane z oświatą powinny znajdować się
w budżecie Miasta, a nie w Budżecie Obywatelskim. Pani Durlej wyjaśniła, że jeżeli chodzi
o  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i  jego  organizacji,  to  tym  zajmie  się  Biuro
Rewitalizacji.  Radna  Oliwiecka  zapytała,  o  remont  sal  gimnastycznych  w  Szkole
Podstawowej Nr 18 w Kaliszu. Otrzymała odpowiedź, że jest w tej chwili rozstrzygnięty
przetarg  i  wykonawca  rozpoczyna  pracę.  Pan  Witczak  nawiązał  do  pierwszego  pytania
radnej  Dębskiej  i  stwierdził,  że  inicjatyw  mieszkańców  nie  można  negować.  Radna
Oliwiecka  podsumowała,  że  regulamin  Budżetu  Obywatelskiego  musi  ulec  zmianie
i  zajmie  się  tym Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego.
Następnie  radny  Grodziński  zapytał  o  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy
Nr 2 oraz o parking przy szkole przy ul. św. Michała. Pani Anna Durlej poinformowała, że
dokumentacja  projektowa dla  ośrodka  jest  już  gotowa,  stwierdziła  natomiast,  że  w obu
przypadkach podczas tworzeniu budżetu nie znano kwot inwestycji, dlatego nie są one ujęte
w budżecie. Radna Kamila Majewska zapytała o szpitalik dla bezdomnych zwierząt, co z tą
inwestycją.  Pani Durlej odpowiedziała,  że dokumentacja projektowa jest już gotowa, ale
kwota zabezpieczona w budżecie była niewystarczająca, dlatego obecnie nie realizuje się
tego zadania. 
Pan  Mariusz  Witczak  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśnił  jak  funkcjonuje  budżet
wydziału  i  jak  jest  zaplanowany  na  2019  rok.  Poinformował,  że  dochody  wydziału  są
przewidziane  na  około  150  000  000zł,  natomiast  wydatki  wraz  z  inwestycjami  na
220 000 000zł. Radny Dariusz Grodziński złożył formalny wniosek o przeznaczenie kwoty
500.000 zł na remont Szkoły Podstawowej nr 17 z likwidowanego zadania: ciąg pieszo –
rowerowy  przy  ul.  Marii  Curie  –  Skłodowskiej.  Skarbnik  Miasta,  pani  Irena  Sawicka
wyjaśniła, że wskazane źródło finansowania nie jest z oświaty i zaproponowała, aby podjąć
temat na Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej. Radny Artur Kijewski
wspomniał, że rozmawiał z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 17 i uważa, że są tam duże
potrzeby remontowe. Stwierdził, że nawet te 500 000zł może nie wystarczyć, ale kwota ta
chociaż  rozpocznie  procedurę  modernizacji  szkoły.  Radny  Grodziński  podtrzymał  swój
wniosek. Radny Skarżyński powiedział, że już ostatnio pani Sawicka zwracała uwagę by nie
głosować blokowo, jednak radni się uparli i teraz trzeba zwoływać ponownie posiedzenie
komisji.
W związku  z  tym  radny  Grodziński  zaproponował,  że  przesunie  wniosek  na  Komisji
Rozwoju,  Mienia Miasta  i  Integracji  Europejskiej,  a  teraz będzie to wniosek intencyjny
o wyasygnowanie kwoty 500.000 zł na remont Szkoły Podstawowej nr 17 w budżecie 2019
roku.
Głosowanie nad wnioskiem: 9 osób za (9 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Głosowanie  nad projektem uchwały:  5  osób za,  5  osób się  wstrzymało  (10  obecnych).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2019 – 2038.
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie:  5  osób  za,  5  osób  się  wstrzymało  (10  obecnych).  Projekt  uchwały  został
zaopiniowany pozytywnie. 

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



Pan Adam Borowiak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej omówił powyższy projekt
uchwały.  Poinformował,  że  obecny  statut  obowiązuje  od  2012  r,  a  omawiana  zmiana
dotyczy dodania nowej filii nr 6 wraz z Izbą pamięci w Szczypiornie.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Ad.6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił powyższa informację. 
Informacja została przyjęta.

Ad.7. Korespondencja
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zgłaszania kandydatur do nagród
w dziedzinie sportu;
-  pismo  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wydelegowania  dwóch
radnych do udziału w pracach Komisji ds. nagród sportowych;
Wydelegowano  radnego  Artura  Kijewskiego  oraz  radną  Barbarę  Oliwiecką  do
udziału w pracach Komisji ds. nagród sportowych.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Kandydatury zostały przyjęte.
- pismo Wiceprezydenta Miasta Kalisza w sprawie wydelegowania radnych do
udziału w pracach Komisji ds. oceny ofert na realizację w 2019 roku zadań z
zakresu rozwoju sportu;
Wydelegowano  radnego  Dariusza  Grodzińskiego  oraz  radnego  Tadeusza
Skarżyńskiego do udziału w pracach Komisji.
Głosowanie:10 osób za (10 obecnych). Kandydatury zostały przyjęte.
- pisma Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie  
udzielonych dotacji.

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że pod obrady komisji
na  kolejne  posiedzenie  wydział  wystosuje  pismo  o  delegowanie  radnych  do  udziału  w
kapitule ds. przyznawania stypendiów oraz do Młodzieżowej Rady Miasta. 

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  Marian  Durlej  zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza

/.../
    Marian Durlej


