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PROTOKÓŁ nr 0012.4.40.2017

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 16.02.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace

konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  dla  obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zapewnienia
w  budżetach  Kalisza  środków  finansowych  w  formie  dotacji
dla  Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu  Polowego  pw.
św. Wojciecha  i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie,
restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.

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

dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
8. Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMK na 2017 rok.
9. Korespondencja

-  opinia  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu.
-  opinia  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
- pismo pani Zofii  Szalczyk, Przewodniczącej Sejmiku Woj. Wlkp.,
w  sprawie  propozycji  udziału  w  projekcie  pn.  Sejmik  Młodzieży
Województwa  Wielkopolskiego  z  tematem  wiodącym:  „Marzenia
młodzieży o Wielkopolsce 2020+”.

10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Ze  względu  na  nieobecność  Przewodniczącego  Komisji,  otwarcia  posiedzenia
dokonała  pani  Kamila  Majewska,  Wiceprzewodnicząca  Komisji,  witając  obecnych
na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca poinformowała,  że  do  porządku obrad zostaną włączone  dwa
dodatkowe  punkty.  Jako  punk  6  omówiony  zostanie  projekt  uchwały  w  sprawie
zmiany  uchwały  budżetowej  na  2017r.,  a  w  puncie  7  omówiony  będzie  projekt
uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta  Kalisza
na lata 2017-2030.
Wszyscy  radni  jednogłośnie  przyjęli  zaproponowany  porządek  obrad
(7 głosów za, 7 obecnych).
Ad.  3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków.
Pani Anna Woźniak, główny specjalista ds. ochrony zabytków w WKSSiT, omówiła
projekt uchwały. 
Pan  Grzegorz  Chwiałkowski  zaznaczył,  że  od  kilku  już  lat  bulwersuje  go  sprawa
cmentarza  radzieckiego,  znajdującego  się  na  Rogatce.  Zapytał,  czy  radni  mogliby
wystąpić  z  wnioskiem  w  tej  sprawie  w  taki  sam  sposób,  jak  parafie  występują
o dotacje na renowacje obiektów zabytkowych. 
Pani A. Woźniak odpowiedziała, że ksiądz proboszcz Mirosław Antosiuk od kilku lat
nie  składał  żadnych  wniosków i  nie  kontaktował  się  z  urzędem w żaden  sposób.
Zaproponowała, że może wystąpić z pismem w powyższej sprawie i być może takie
wystąpienie ze strony Miasta będzie miało bardziej mobilizujący charakter dla księdza
proboszcza.
Radny G. Chwiałkowski zapytał, czy jeśli to nie przyniesie żadnego skutku, to czy
jako radny, będzie mógł z takim wnioskiem wystąpić. 
Pani  A.  Woźniak  odpowiedziała,  że  z  takim  wnioskiem  może  wystąpić  jedynie
zarządca budynku lub jego właściciel. Poinformowała też,  że jeśli Radni mają taką
wolę, to może również przygotować pismo do zwierzchnika księdza M. Antosiuka,
Ordynariusza Diecezji Poznańskiej, któremu ta parafia podlega. 
Radny  K.  Ścisły  zapytał,  co  sprawiło,  że  proboszcz  przestał  się  kontaktować
z  Urzędem.  Pani  Woźniak  poinformowała,  że  był  czas,  kiedy  ta  współpraca  była
bardzo  dobra,  Rada  wsparła  remont  cerkwi,  wymieniono  pokrycie  dachu,
dofinansowano  elewację  oraz  prace  przy  konserwacji  obrazu  za  ołtarzowego
w cerkwi. Ksiądz Proboszcz kontaktował się z Urzędem, aby przez stronę internetową
Miasta  zaprosić  mieszkańców do zwiedzania  cerkwi.  Niestety  w tej  chwili,  mimo
prób, nie można się z księdzem skontaktować. 
Radny Edward Prus zadeklarował, że przed kolejnym posiedzeniem Komisji, wspólnie
z radnym G. Chwiałkowskim porozmawiają z księdzem M. Antosiukiem w powyższej
sprawie. 
Radna Kamila Majewska zapytała,  ile  spośród środków przewidzianych na dotacje
zostało już wykorzystanych. 
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Pani  A.  Woźniak  odpowiedziała,  że  w  tym  budżecie  zostały  wykorzystane  już
wszystkie środki. 
Radna K. Majewska poprosiła o przedstawienie w formie pisemnej  szczegółowych
danych  dotyczących  złożonych  wniosków  oraz  spytała  o  procedurę  składania
i rozpatrywania wniosków. 
Pani A. Woźniak objaśniła powyższą procedurę oraz udzieliła informacji o wniosku,
który został odrzucony ze względu na braki w dokumentacji wymaganej do złożenia
wniosku.
Wobec braku dalszych uwag radni  przeszli  do głosowania  nad projektem uchwały,
który został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (9 głosów za, 9 obecnych).
Ad. 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach
Kalisza środków finansowych w formie dotacji  dla Rzymskokatolickiej  Parafii
Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha  i św. Stanisława w Kaliszu na prace
konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014
– 2020 (WRPO 2014+).
Pani  Anna  Woźniak,  główny  specjalista  ds.  ochrony  zabytków  w  WKSSiT,
poinformowała,  że  jest  to  trzecia  uchwała  w  tej  sprawie.  Kwota  950.000,00  zł
pozostaje  bez  zmian,  lecz  wyłączono  zakres  prac  dotyczących  remontu  dachu,
co skraca czas realizacji  prac z 4 do 3 lat.
Radni  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowali  powyższy  projekt  uchwały
(9 głosów za, 9 obecnych).
Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały. 
Radny Krzysztof  Ścisły zapytał,  czy powyższe kwoty  są  na  tym samym poziomie
co w poprzednim roku, czy są wyższe. 
Radny Dariusz Grodziński odpowiedział, że kwota jest taka sama, lecz w ubiegłym
roku 5 tys. zł z festiwalu jazzowego zostało wydatkowane przez Miasto, a nie przez
CKiS.
Radny  Eskan  Darwich  z  radnym  Dariuszem  Grodzińskim  dyskutowali   na  temat
dużego zainteresowania festiwalem jazzowym i czy możliwe byłoby zorganizowanie
tego typu imprezy na większą skalę.
Radny  Krzysztof  Ścisły  zwrócił  uwagę  na  kwestię  podległości  Teatru  im.  W.
Bogusławskiego  pod  Urząd  Marszałkowski.  Zapytał,  czy  Wydział  Kultury,  bądź
administracja monitoruje sytuację teatru pod kątem przejęcia tej instytucji, ponieważ
pan  Marszałek  nie  docenia  jego  wartości.  Radny  dodał,  że  można  byłoby  podjąć
dyskusję w kierunku przejęcia, tak jak swego czasu udało się zrobić z Filharmonią
Kaliską.  W dyskusji  zabrali  jeszcze głos:  pani  Skarbnik,  Irena Sawicka oraz radny
Tadeusz Skarżyński.
Wobec braku dalszych pytań radni przeszli  do głosowania nad projektem uchwały,
który został pozytywnie zaopiniowany (8 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu,
9 obecnych).

3



Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w projekcie uchwały.
Radni  Tadeusz  Skarżyński,  Edward  Prus,  Dariusz  Grodziński  oraz  Pani  Skarbnik
i  pani  Grażyna  Dziedziak,  Naczelnik  WKSST  podjęli  dyskusję  na  temat  statusu
i rozbudowy Izby Pamięci Szczypiorniaka. Dyskusję zakończył radny Krzysztof Ścisły
stwierdzeniem,  iż  wszystkie  kwestie  gospodarcze  dotyczące  tego  obiektu  powinny
zostać  niewątpliwie uporządkowane.
Radni  przeszli  do  głosowania.  Powyższy  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany (4 głosy za, 3 głosy przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu).
Ad.  7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła zmiany w projekcie uchwały.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany (5 głosów za, 4 osoby wstrzymały
się od głosu, 9 obecnych).
Ad. 8. Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMK na 2017 rok.
Plan pracy Komisji został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (9 obecnych).
Ad. 9. Korespondencja
Przyjęto do wiadomości.
Ad. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radni zagłosowali nad wnioskiem o przekazanie do rozpatrzenia pisma pana
Mąki w sprawie wynajęcia pracowni przy ul. Górnośląskiej przez Komisję Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej, która zajmuje się lokalami należącymi do MZBM-u
(wszyscy za, 9 obecnych). 

Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji
nr  WE.041.0007.2017  D2017.02.01521  w  sprawie  wytypowania  jednego  radnego
do  uczestnictwa  w  szkoleniach  pilotażowych  w  związku  z  planowanym
przystąpieniem  do  projektu  „Wsparcie  kadry  jednostek  samorządu  terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych
uczniów”.
Komisja jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Tadeusza Skarżyńskiego.
Ad. 11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad,  Wiceprzewodnicząca  Kamila
Majewska zamknęła posiedzenie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
              Rady Miejskiej Kalisza

             /.../
               Kamila Majewska
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