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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.16.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza, które odbyło się w dniu 12 listopada 2015 roku
w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Sobieskiego, ul. Piskorzewie 6
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kalisz
za rok szkolny 2014/2015.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 20162020”.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
7. Korespondencja
- pismo Dyrektorki Zespołu Szkół Nr 9 ws remontu oraz parkingu;
- pismo rodziców zawodników KP Calisia 14 Kalisz;
- pismo Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
8. Informacja na temat funkcjonowania, osiągnięć oraz kierunku rozwoju
V L.O. im. Jana III Sobieskiego.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Koszada otworzył posiedzenie witając radnych
oraz obecnych na posiedzeniu gości. Podziękował Pani Dyrektor Elżbiecie
Mikołajczyk za zaproszenie i gościnę w murach szkoły.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad
Przewodniczący poinformował, że jako pierwsze zostanie omówione pismo rodziców
zawodników KP Calisia 14 Kalisz, które znajduje się w korespondencji. Zostaje
również dołożony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2015. Wystąpienie pani Dyrektor przeniesione będzie na koniec posiedzenia, gdyż
po tym Komisja uda się na zwiedzanie szkoły.
Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad (9 osób).
Ad. 7. Korespondencja:
- pismo rodziców zawodników KP Calisia 14 Kalisz
Pani Urszula Bogaczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki, przedstawiła dane dotyczące pomocy finansowej jaką udzieliło Miasto
od 2014 roku. 30 lipca 2014 roku klub piłkarski rozpoczął swoją działalność
i otrzymał w ramach dotacji wsparcie finansowe w wysokości 35 tys. złotych
na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, a także drugą dotację
na utrzymanie, rozwój, poprawę bazy sportowej w wysokości 12 tys. złotych. W 2015
roku klub otrzymał dotacje na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wysokości 88
350 zł, zaś na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej - 27 tys. złotych. Na
działalność stricte sportową, w tym udział w rozgrywkach, Miasto w latach 2014-2015
przekazało zatem ponad 130 tys. złotych. Ponadto pani Bogaczyk nadmieniła,
iż zostanie dopiero ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej konkurs ofert
na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu. Zostanie powołana komisja
konkursowa do oceny ofert wniosków oraz wytypowania klubów sportowych
do przyznania dotacji z budżetu Miasta na 2016 rok, które podlegają akceptacji
Prezydenta Miasta Kalisza. Na koniec poinformowała, ze Prezydent zaprasza
wszystkie kluby do składania wniosków zapewniając, że zostaną one rzetelnie
ocenione pod względem merytorycznym, czyli zgodności oferty z wymogami
konkursowymi.
Głos w sprawie pisma zabrał Prezes Klubu, pan Tomasz Buchnajzer. Stwierdził,
że w piśmie nie chodzi o przeszłość i o przyznane do tej pory dotacje. Rodzice
obawiają się, że nie zostanie przyznana dotacja na rok 2016. Poinformował,
że podczas spotkań i rozgrywek rodzice słyszą od konkurencyjnych klubów, że nie
powinni cieszyć się ze zwycięstw, gdyż klub KP Calisia 14 Kalisz nie otrzyma dotacji
na 2016 rok. Zadał pytanie skąd mają takie informacje. Pojawiają się zatem obawy
o bezstronność przyznawania dotacji. Problemem jest również brak możliwości
odwołania się od decyzji Prezydenta w sprawie ewentualnego nie przyznania dotacji.
Dodał, że dotacje z budżetu Miasta są ważnym źródłem utrzymania klubu,
ale starczają na część wypłat dla trenerów. Jednak bez tego klub trzeba będzie
zamknąć. W klubie szkoli się 270 dzieci, czyli więcej niż w Lechu Poznań. Z pomocą
i wsparciem rodziców wyremontowano częściowo budynek klubu.
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Przewodniczący Komisji zauważył, że nie zdarzyło się jeszcze by klub nie otrzymał
dotacji.
Pan Dariusz Smolarek, trener, dodał, że pojawiają się sygnały od rodziców, iż trenerzy
z klubu KKS dzwonią do nich, aby przepisali swoje dzieci, bo klub Calisia 14 nie
będzie działał od 1 stycznia.
Radny Dariusz Grodziński uznał, że nie chodzi w tym wszystkim tylko o dotacje.
Zwrócił uwagę na inwazyjną politykę Wiceprezydenta Piotra Kościelnego i dwa
przypadki wrogich przejęć zawodników między klubami sportowymi. Wspomniał
o sytuacji z drużyną koszykówki oraz o szczypiornistach. Nawiązał do podejścia
do pracy pana Mieczysława Marciniaka, który został zwolniony z funkcji zastępcy
Naczelnika Wydziału, a który skrupulatnie i rzetelnie wypełniał swoje obowiązki
i dbał o kaliski sport. Podkreślił, że to pismo jest uprzedzeniem tego, co zaczyna się
dziać w sporcie i mieście.
Radny Grzegorz Chwiałkowski zainteresował się tym, kto kupuje sprzęt osobisty
dla dzieci. Prezes Klubu poinformował, że klub inwestuje w sprzęt który jest
potrzebny do treningów, sprzęt osobisty kupują w 95% rodzice dzieci. Radny Grzegorz
Chwiałkowski podkreślił, że trzeba zadbać o dofinansowanie, ponieważ
tu chodzi o dzieci i ich przyszłość.
Radny Martin Zmuda zwrócił uwagę na to, że działalność sportowa jest domeną
Wiceprezydenta Artura Kijewskiego, a nie Piotra Kościelnego. Wnioski rozpatruje
Komisja konkursowa tak więc, jeśli będą one przygotowane prawidłowo to klub
na pewno otrzyma dotację. Stwierdził, że znając Wiceprezydenta Kijewskiego oraz
jego pracowników praca zostanie wykonana rzetelnie. Nie uważa również, żeby
Wiceprezydent Kościelny był przeciwny szkoleniu dzieci i młodzieży.
Radny Paweł Gołębiak poinformował, że zasiadał już wiele razy w komisjach
konkursowych rozpatrujących oferty na zadania z zakresu sportu i jest to ciężka praca.
Niejednokrotnie trzeba podejmować trudne decyzje, gdyż chętnych jest dużo a środki
finansowe ograniczone. Zwrócił uwagę, że od grudnia, kiedy rządzi nowa koalicja
w konkursach nie zasiadał nikt z opozycji, wobec czego kontroli, ani nawet pomocy
doświadczonych osób nie było.
Pan Dariusz Smolarek oznajmił, iż jest trenerem 15 lat i otwierał z panem Kościelnym
klub KKS stąd zna go dobrze. Wspomniał o sukcesach swoich podopiecznych.
Ponadto poinformował o warunkach w jakich dzieci muszą trenować. Zaprosił
Komisję oraz wszystkich radnych na treningi i turnieje, żeby zobaczyć osiągnięcia
dzieci.
Radny Tadeusz Skarżyński stwierdził, że konkurencja pomiędzy klubami była, jest
i będzie zawsze. Poradził nie przejmować się plotkami i insynuacjami ze strony
drużyny przeciwnej. Podkreślił, że jeśli wniosek będzie poprawny, to dotacja będzie
przyznana. To jest bowiem najważniejsza rzecz i podstawa do jej przyznania.
Zapewnił, że troska o sport i czystą konkurencję w tej dziedzinie ma być z korzyścią
dla dzieci i jest przedmiotem zainteresowania całej Rady Miejskiej. Zaproponował,
aby wszelkie obawy, jeśli się takie pojawiają, kierować do właściwego
Wiceprezydenta, który decyduje o tych sprawach.
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Radny Eskan Darwich nie zgodził się z przedmówcą i stwierdził, że zasadna jest
troska rodziców, jeśli ktoś głosi taką propagandę. Zauważył, że niepewność rodziców
może spowodować, iż z czasem mogą rezygnować z KP Calisii14. Jako przykład podał
sytuację V L.O. W przypadku plotki, że ta szkoła będzie likwidowana znacząco
zmniejszył się nabór.
Radny Skarżyński podsumował, że od zawsze są tego typu spory. Radny pracuje
w szkole, w której duży nacisk położony jest na siatkówkę i już niejednokrotnie
słyszał od rodziców, że nauczyciele i trenerzy z innych szkół mówili im, żeby nie
posyłali dzieci bo jest tam słaby poziom itp. Należy sobie zdawać sprawę, że jest
to naturalna walka. Radny również w pełni rozumie, że przedstawicielom klubu KP
Calisia zależy na tym, aby proces rozpatrywania ofert i przyznawania dotacji był
przejrzysty, jawny i uczciwy i to jest gwarantowane.
Radny Edward Prus poinformował, żeby nie sugerować się plotkami i nie czytać
wszystkich wpisów w internecie.
Przewodniczący Komisji uspokoił, że konkurs ofert dopiero będzie i komisja
konkursowa będzie rozpatrywała wnioski. Poprosił zatem o złożenie poprawnego
wniosku, a radni ze swojej strony dopilnują, aby wszystko przebiegło prawidłowo.
Prezes Klubu poinformował, że złożono do Pana Prezydenta pismo z prośbą o objęcie
honorowego patronatu ogólnopolskiego turnieju. Prezydent odmówił ze względu
na przygotowywaną koncepcję promocji miasta oraz uczestniczenie w sporcie.
Odczytał odpowiedź Pana Prezydenta na złożone przez niego pismo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Plichta zaproponował, że jeśli Prezydent nie
może objąć patronatu to może to zrobić Przewodniczący Rady. Propozycja padła
na rozluźnienie emocji, gdyż sport zawsze wiąże się z emocjami i niewątpliwie
wpływa na postawy mieszkańców. Podziękował za trud i pracę w tej dziedzinie
promocji miasta. Pan Plichta zdaje sobie sprawę ile to zdrowia, nerwów i pokory
kosztuje, a zwłaszcza zwracanie się o środki finansowe. Na koniec powtórzył, że jeśli
klub wyrazi taką wolę to z wielką przyjemnością obejmie patronat nad zawodami
sportowymi.
Ad. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kalisz
za rok szkolny 2014/2015.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kalisz za rok szkolny
2014/2015 przedłożył Naczelnik Wydziału Edukacji - Mariusz Witczak. Wyjaśnił,
że raport oświatowy nie ma formalnego kształtu, natomiast powinien obligatoryjnie
zawierać dwie kwestie: wyniki egzaminów zewnętrznych oraz informację o wynikach
nadzoru pedagogicznego. Jedną z form tego nadzoru jest ewaluacja zewnętrzna.
Są to obszerne materiały dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Radny Tadeusz Skarżyński zainteresował się dużym wzrostem nauczania
indywidualnego.
Pan Mariusz Witczak poinformował, że już w poprzedniej kadencji temat ten był
przedmiotem obrad Komisji Edukacji. Nie jest to pod kontrolą Wydziału, sprawą
zajmuje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Lekarz wydaje zaświadczenie
o niezdolności do nauki w normalnym trybie i na tej podstawie Zespół z Poradni
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wydaje orzeczenie o indywidualnym nauczaniu, a Wydział nie może tego
kwestionować.
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał o funkcjonowanie systemu doskonalenia
nauczycieli w Kaliszu.
Pan Mariusz Witczak poinformował, że zakończył się już dwuletni projekt
finansowany ze środków UE, który był projektem pilotażowym. Od 1 stycznia ma
wejść nowa formuła wspierania szkół, a także pojawi się nowe rozporządzenie
Ministra Edukacji. Wszystkie placówki, które zajmują się wsparciem nauczycieli,
takie jak poradnie pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają za zadanie statutowe
wspierać szkoły. Do tej pory było tak, że wsparcie było głównie dla nauczycieli.
Obecnie na pierwszym miejscu mają być potrzeby szkoły i uczniów, a nie samego
nauczyciela tak, jak było to dotychczas.
Radny Pan Dariusz Grodziński zapytał o to, czy faktycznie nie są już finansowani
doradcy metodyczni.
Pan Mariusz Witczak poinformował, że ta funkcja nie jest już dofinansowywana.
Wyjaśnił funkcjonowanie doradcy, który zajmował się tylko jednym przedmiotem.
Nowy system opiera się na kompleksowym, zdiagnozowanym wsparciu szkół.
Doradcy metodyczni wrócili na pełny wymiar do swoich szkół macierzystych.
Komisja przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016” został omówiony przez pana Janusza Sibińskiego zastępcę Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Wieloletni
program jest nieobligatoryjny, a ustawa daje możliwość tworzenia takich programów,
aby pokazać kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program roczny
jest obligatoryjny i zawiera priorytetowe zadania planowane do współpracy pomiędzy
samorządem, a organizacjami pozarządowymi. Te dwa programy powstały
na podstawie wcześniejszych wniosków składanych przez organizacje pozarządowe
oraz merytoryczne Wydziały, które współpracują z organizacjami pozarządowymi.
Połowa organizacji pozarządowych, które funkcjonują w Kaliszu za dominujący
obszar działania wskazuje zadania z zakresu sportu, edukacji, kultury i sztuki oraz
turystyki. Obydwa programy opierają się na ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz dwóch odrębnych przepisów dotyczących zabytków
i sportu.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały (10 osób).
Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.
Projekt uchwały został omówiony przez zastępcę Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych pana Janusza Sibińskiego w pkt. 5.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały (10 osób).
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Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok przedłożyła pani Irena
Sawicka, Skarbnik Miasta. Omówiła pokrótce wnioski merytorycznie dotyczące
działalności Komisji.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały w działach
i rozdziałach wynikających z działania Komisji (10 osób).
Ad. 7. Korespondencja:
- pismo Dyrektorki Zespołu Szkół Nr 9 ws remontu oraz parkingu
Przewodniczący Komisji złożył wniosek o ograniczenie terenu szkolnego, który ZS
Nr 9 w Kaliszu posiada w swoim użytkowaniu.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli przedstawiony wniosek (10 osób).
- pismo Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
Komisja przyjęła do wiadomości.
Ad. 8. Informacja na temat funkcjonowania, osiągnięć oraz kierunku rozwoju
V L.O. im. Jana III Sobieskiego.
W tym punkcie Pani Dyrektor Elżbieta Mikołajczyk poinformowała radnych,
iż w szkole pracuje 33 nauczycieli, w tym 30 mianowanych i dyplomowanych.
10 osób ma kwalifikacje do nauczania jednego przedmiotu, kolejne 10 osób mają
kwalifikacje do dwóch przedmiotów, natomiast 13 osób mają od 3-6 kwalifikacji
do prowadzenia różnego typu zajęć. Kadra jest otwarta, wszechstronnie wykształcona
i elastyczna, przygotowana do wychodzenia naprzeciw szkoły, wynikającej z jej
funkcjonowania jako liceum ogólnokształcącego. Napisane zostały cztery programy,
które są realizowane jako innowacje pedagogiczne. Szkoła jest bardzo dobrze
przygotowana pod względem kadrowym oraz warunków lokalowych. Placówka
posiada 21 sal lekcyjnych wyposażonych w tablety, projektory i tablice multimedialne.
Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła jest zaopatrzona w specjalne ławki. Do szkoły
uczęszcza 219 uczniów podzielonych na klasy mundurowe, integracyjne oraz klasę
o kierunku ratownictwa medycznego. Uczniowie tych klas zasilają szeregi lokalnych
uczelni. Szkoła podpisała porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową,
ze Stowarzyszeniem Strzeleckim, z Kaliskiem Bractwem Strzelców Kurkowych
oraz ze Związkiem Strzeleckim Okręg Wielkopolski. Pani dyrektor dodała,
że w wyniku ewaluacji zostały sformułowane wnioski, w których generalną myślą jest
to, że nauczyciele motywują i wspierają młodzież we wszystkich działaniach,
dostrzegają i pomagają rozwijać ich potencjał. Ponadto szkoła wzmacnia w uczniach
poczucie wartości, wiarę w możliwości, stwarza warunki do współdziałania i zwiększa
motywację do nauki. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Szkoła uczestniczy
aktywnie w życiu ojczyzny, co potwierdza zaproszenie do udziału w obchodach
wrześniowych do Warszawy.
Po przedstawieniu szkoły przez Panią Dyrektor głos zabrał nauczyciel klasy
mundurowej. Oznajmił, iż utworzenie tego profilu stanowiło koncepcję paru osób.
Obecnie w kadrze znajdują się wojskowi rezerwy. Nauczyciel poinformował
o organizowanych 4 obozach w roku, które są obligatoryjne. Klasy mundurowe
prowadzone są dwoma tokami – obowiązkowy oraz pluton piechoty. Wspomniał
o wizycie Generała Packa. Jako jedyna szkoła w województwie otrzymała
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nieodpłatnie sprzęt z mienia wojskowego (m.in.100 kompletów mundurów). Uczniów
szkoły widać na uroczystościach patriotycznych w Kaliszu oraz pomagają przy
utrzymaniu porządku imprez masowych.
Radny Eskan Darwich zwrócił uwagę na wykwalifikowaną i dobrze przygotowaną
kadrę nauczycieli wobec czego informacja o problemie z naborem jest dla niego
niezrozumiała.
Pani Beata Szulc, nauczyciel wspomagający, wyjaśniła, iż problem jest złożony.
Jak się okazało po czasie rodzice wspomnieli, że dochodziły do nich informacje,
że szkoła będzie zamykana. Tego typu komentarze tworzą „czarny PR” i zniechęcają
do zapisania się do szkoły. Stwierdziła, że nasiliły się one w momencie, kiedy szkoła
zaczęła poszerzać swoją działalność i wchodzić mocniej w specjalizację. Dodała,
że jest to jedyna szkoła ponadgimnazjalna z klasami integracyjnymi. Zasugerowała,
że w tej sytuacji potrzebne jest wsparcie wyższej instancji, która zdementowałaby
te pogłoski.
Radny Dariusz Grodziński zauważył, że obejmując funkcję Wiceprezydenta kilka lat
temu już słyszał, że słaby nabór jest wynikiem pogłosek na temat zamykania szkoły.
Radny nigdy nie słyszał w opinii publicznej takiej plotki, wobec czego stwierdził,
że może problem tkwi gdzie indziej. Wspomniał, że w pewnym roku nabór był tak
słaby, że uważano, że szkoła samoistnie przestanie istnieć. Zaangażowanie kilku osób i
podjęte przez nich działania promocyjne sprawiły, że nabór jednak się poprawił.
Pani Beata Szulc dodała, że odczuwa się także niż demograficzny.
Pan Grzegorz Szymański, nauczyciel WF-u potwierdził, że pogłoski na temat
zamknięcia szkoły powtarzają się nadal. Dodał, że próbują to dementować, organizują
akcje promocyjne, jednak nie posiadają siły przebicia. Co więcej poprosił o wsparcie,
które pomogłoby szkole.
Pani Beata Szulc wspomniała, iż pracują z młodzieżą niepełnosprawną. Dodała, że są
jedynym liceum, które posiada klasy integracyjne oraz jest w pełni przystosowane
i nie ma barier architektonicznych. Posiadają 5 nauczycieli wspomagających, którzy
pracują w klasach integracyjnych. Przez 7 lat zdobywano doświadczenie
i kwalifikacje, które pozwoliły wypracować sprawdzone metody i formy pracy
z uczniami niepełnosprawnymi.
Radny Tadeusz Skarżyński uznał, że powinien być wyraźny sygnał z Wydziału
Edukacji, że zamknięcia szkoły nie będzie. Ponadto zaproponował by powołać zespół,
który opracowałby politykę oświatową na przyszłość. Należy jego zdaniem zastanowić
się nad możliwymi skutkami niżu demograficznego. Dodał, że niedługo wejdą w życie
nowe ustawy w sprawie szkolnictwa, zatem Miasto musi się do nich przygotować.
Zasadne jest zatem, aby zespół przyjrzał się tym zmianom i wypracował koncepcję
nastawioną na przyszłość edukacji w mieście.
Do słów radnego Skarżyńskiego przychylił się radny Edward Prus.
Wniosek radnego Tadeusza Skarzyńskiego o powołaniu Zespołu ds. rozwoju edukacji
w mieście Kaliszu został poddany pod głosowanie: 7 osób za; 1 osoba wstrzymała się
od głosu. Wniosek został przyjęty.
Na koniec radny Eskan Darwich spytał, czy pani Dyrektor przy 219 uczniach udaje się
„spiąć” budżet.
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Pani Dyrektor odpowiedziała, że tak.
Naczelnik Witczak wyjaśnił zasady subwencji oświatowej oraz finansowania szkoły.
Radny Darwich spytał o możliwość wynajmu pomieszczeń szkoły.
Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedział, że była kiedyś mowa o wydzieleniu
części szkoły wraz z osobnym wejściem dla Edukatora. Na razie nie ma takiej
koncepcji, jednak faktycznie cześć szkoły nie jest wykorzystywana i dlatego zasadne
jest, aby pomyśleć o podobnym rozwiązaniu.
Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Wolne wnioski przedstawił Radny Dariusz Grodziński:
I wniosek dotyczy wykonania zestawienia w rozbiciu na poszczególne imprezy
wszystkich wydarzeń, event-ów oraz wszystkich realizacji, które odbywają się przez
Biuro Promocji i Informacji Miejskiej .
Głosowanie: 10 osób za (wszyscy)
II wniosek dotyczy przedstawienia informacji z zakresu wszystkich zmian
projektowych dokonanych w pierwotnym projekcie Stadionu w Kaliszu.
Głosowanie: 7 osób za, 3 osoby wstrzymały się .
Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie
oraz zaprosił w imieniu dyrekcji na zwiedzanie szkoły.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Adam Koszada
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