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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.29.2016
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza w dniu 16.06.2016r.,
które odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
przy ul. Szkolnej 5
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2015 rok.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 –
2016 oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015”.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci
Niemojowskich.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie
Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy
ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
11. Zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem oraz przebiegiem matur
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.
12. Korespondencja:
- pismo Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2
w sprawie planów dotyczących budynku szkoły;
- pismo Dyrektora Filharmonii Kaliskiej w sprawie podwyżek płac;
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- pismo Prezydenta Miasta w sprawie zgłaszania kandydatów do dorocznych
Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- pismo Wiceprezydenta Miasta Kalisza w sprawie powołania radnego Tadeusza
Skarżyńskiego na członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi
Kaliskiej.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.
***************************************************************************

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Adam Koszada, przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu, witając wszystkich zebranych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o projekt
uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza (pkt 10a).
Ad. 3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2015 rok.
Wobec braku wątpliwości dotyczących ww. sprawozdania, komisja pozytywnie
je zaopiniowała (5 głosów za, 1 przeciw – 6 obecnych).
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Wobec braku wątpliwości dotyczących ww. projektu uchwały, komisja pozytywnie
go zaopiniowała (5 głosów za, 1 przeciw – 6 obecnych).
Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2016
oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015”.
Wobec braku wątpliwości dotyczących ww. sprawozdania, komisja jednomyślnie
pozytywnie je zaopiniowała (6 głosów za – 6 obecnych).
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich.
Wobec braku wątpliwości dotyczących ww. projektu uchwały, komisja jednomyślnie
pozytywnie go zaopiniowała (6 głosów za – 6 obecnych).
Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie
Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci
Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty.
Projekt uchwały przedstawił Michał Pilas, p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarowania
Mieniem, podkreślając, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
osiedla Tyniec tereny przylegające do funkcjonującego cmentarza przeznaczone
zostały pod jego poszerzenie. Wcześniej nie było możliwości przekazania całych
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nieruchomości, ze względu na znajdujące się na nich budynki mieszkalne, które
z uwagi na zły stan techniczny zostały rozkwaterowane, stąd na wniosek parafii
możliwe jest wykonanie kolejnego ruchu. Część przeznaczona na poszerzenie
cmentarza może zostać przekazana w drodze darowizny, natomiast część przeznaczona
pod budowę kaplicy cmentarnej nie może zostać przekazana w drodze darowizny z
przyczyn
formalnych,
ale
może
zostać
zbyta
z
zastosowaniem
99% bonifikaty. Czynności te mogą zostać dokonane przez Prezydenta Miasta Kalisza
jedynie za zgodą Rady Miejskiej Kalisza, stąd stosowne projekty uchwał.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (6 głosów za –
6 obecnych).
Ad. 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Projekt uchwały przedstawiła Marzena Pastuszak, naczelnik Wydziału Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki, podkreślając, że jest to trzecie podejście do uchwały –
pierwsza uchwała obejmowała sześć zadań, druga zadania realizowane w trybie
interwencyjnym, obecna uchwała również przygotowana została w trybie
interwencyjnym. Rzecz dotyczy kamienicy przy ul. Pułaskiego 16, przepięknej
kamienicy mieszczańskiej wybudowanej w latach 1930-31. Obecnie pełni ona funkcję
kamienicy wielorodzinnej, kamienicy czynszowej. Zgodnie z opinią konserwatora
zniszczeniu uległy przede wszystkim bogate elementy sztukaterii tego obiektu.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansował remont w wysokości
20 tys. zł, właściciele złożyli wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza o dofinansowanie
w wysokości 90 tys. zł, jednak uznano, że przyznana zostanie kwota również
w wysokości 20 tys. zł. Będzie to drugi obiekt świecki, na który przyznana będzie
dotacja.
Radny Adam Koszada zapytał czy złożono jakieś wnioski, jeśli chodzi o kamienice
prywatne w ścisłym centrum miasta.
Naczelnik wyjaśniła, że przedstawia radnym wszystkie wnioski, które wpłynęły.
W tym roku wpłynęły dwa wnioski – Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz pana
Andrzeja Banerta, które z przyczyn formalnych zostały odrzucone, ponieważ miały
podstawowe błędy i braki formalne.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (6 głosów za –
6 obecnych).
Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Aneta Ochocka, naczelnik Wydziału Finansowego,
omawiając wnioski merytorycznie dotyczące zakresu pracy komisji.
Wypowiedź przedmówczyni uzupełniła Marzena Pastuszak, naczelnik Wydziału
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, omawiając kwoty przeznaczone dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej, przede wszystkim Filii Nr 9 przy ul. Serbinowskiej. Będzie
to pierwszy etap podnoszenia standardu.
Radna Małgorzata Zarzycka wyraziła zadowolenie, iż w projekcie uchwały znalazł się
również wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem dotyczący zakupu wyposażenia
do Sali Integracji Sensorycznej w Zespole Szkół Nr 11.
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Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały w części
merytorycznej wynikającej z zakresu działania komisji (6 głosów za – 6 obecnych).
Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
Wobec braku wątpliwości dotyczących ww. projektu uchwały, komisja jednomyślnie
pozytywnie go zaopiniowała, w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania
komisji (6 głosów za – 6 obecnych).
Ad. 10a. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie
Miasta Kalisza.
Projekt uchwały przedstawił radny Martin Zmuda, jego pomysłodawca, omawiając
istotne zapisy statutu. Radny podkreślił, iż przede wszystkim chodzi tu o kwestie
ujednolicenia poprzedniego statutu i ustalenia stałej liczby członków. Ustala się
również stałą liczbę mandatów dla poszczególnych szkół.
W dalszej kolejności radny odniósł się do opinii Biura Radców Prawnych, dotyczącej
§ 18 załącznika do przedmiotowego projektu uchwały, podkreślając, że pozostawia
sprawę radnym do rozważenia. Martin Zmuda dodał, że mowa tu o ludziach młodych,
którzy często nie mają aż tak dużego poczucia obowiązku, czasami młodzieżowi radni
są wybierani, a później się z tego nie wywiązują, stąd taki zapis, który radny poddaje
pod rozwagę.
Ponadto radny zwrócił uwagę na konieczność zmiany zapisu w § 4, dotyczącym
obowiązywania uchwały, podkreślając, że uchwała powinna wejść w życie
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku
z powyższym wprowadzona tu zostanie autopoprawka.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz z zaproponowaną
zmianą (5 głosów za, 1 wstrzymujący – 6 obecnych).
Ad. 11. Zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem oraz przebiegiem matur
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.
W pierwszej kolejności głos zabrała Maria Żubrowska-Gil, dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, witając serdecznie wszystkich
obecnych.
Alina Rzepiak, koordynator Oddziału Międzynarodowego przedstawiła Julię Walczak,
uczennicę klasy drugiej, którą poprosiła o przedstawienie opinii od strony osoby
uczącej się w klasie międzynarodowej.
Julia Walczak podkreśliła, że jest to świetny program i bardzo się cieszy, że jest on
w Kaliszu, zdecydowała się zostać w mieście właśnie ze względu na ten profil, czego
nie żałuje i gdyby miała wybierać jeszcze raz to zdecydowanie wybrałaby jeszcze raz
ten sam profil. Jest on zupełnie inny niż polska klasa, rozwija pod innym kątem, daje
zupełnie inne spojrzenie na świat. Julia Walczak dodała, że już po pierwszym roku
nauki widzi, iż ma zupełnie inne doświadczenia. Uczniowie uczą się innych rzeczy,
mają bardziej praktyczne podejście do wszystkiego. Osobiście wybrała biznes
na poziomie podstawowym, gdzie lekcje polegają na tym, że uczniowie otrzymują
opis prawdziwej firmy z prawdziwym problemem i starają się zaproponować
określone rozwiązania, czego w polskiej szkole się nie robi, ponieważ zazwyczaj jest
więcej teorii. Podobnie wygląda lekcja chemii, podczas której uczniowie dużo godzin
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spędzają w laboratorium, gdzie sami wykonują doświadczenia czy piszą prace.
Wszystko to jest przygotowaniem w kierunku studiów, dlatego zdaniem mówczyni
program jest naprawdę rozwijający i warto w niego inwestować.
Alina Rzepiak dodała, że 24 marca 2014 r. szkoła otrzymała certyfikat, z którego jest
dumna, gdyż jest to uwieńczenie wieloletniej pracy. Misja i filozofia szkoły jest
dokładnie taka jak powiedziała uczennica, jest to praktyczność, otwarcie na świat,
tolerancję. Program jest rzeczywiście rygorystyczny, tak naprawdę bardzo napięty,
lecz kształci odpowiedzialnych obywateli. To jest cała struktura programu, na który
składają się elementy obowiązkowe i komplementarne. Uczniowie wykonują różne
prace, m.in. na rzecz świetlic terapeutycznych, chodzą do schroniska dla zwierząt,
odwiedzają domy opieki społecznej, a także zajmują się działalnością kreatywną.
Ponadto przedmioty podzielone są w odpowiednie grupy tematyczne. Jeśli zaś chodzi
o egzaminy maturalne to odbywają się one nie tylko w maju. W maju mają miejsce
egzaminy pisemne, natomiast w ciągu roku odbywają się matury ustne. Uczniowie
zdają dwa egzaminy ustne z literatury, jest to komentarz i prezentacja. Egzaminy te są
nagrywane, oceniane przez nauczycieli, ale są również wysyłane do egzaminatorów
zewnętrznych, którzy moderują te prace, sprawdzają czy nauczyciele dobrze je ocenili.
Z języka angielskiego mają miejsce także dwa egzaminy ustne, tzw. egzamin
interaktywny i integralny. Oprócz tego uczniowie muszą napisać prace roczne –
z literatury w języku polskim (są to dwie dość długie prace: wypowiedź oraz esej),
w języku angielskim praca pisemna również składa się z dwóch części, uczniowie
muszą przeczytać dwie lektury w języku angielskim i opisać jedną z nich. Podobnie
jest w języku hiszpańskim. Ponadto uczniowie piszą prace i projekty z innych
przedmiotów lub wykonują konkretne badania (np. geograficzne czy historyczne)
oraz doświadczenia. Należy dodać, że egzaminy maturalne trwają 3 tygodnie, co roku
są troszkę inaczej zorganizowane, odbywają się one w sesji dopołudniowej
i popołudniowej. Uczniowie piszą kilka arkuszy, uzależnionych od poziomu (dwa albo
trzy). Wszystkie arkusze, a także wszystkie materiały dotyczące tych majowych
egzaminów maturalnych przychodzą do szkoły w kwietniu, natomiast wcześniej
nadchodzą papiery egzaminacyjne, na których uczniowie piszą wypracowania.
Tak naprawdę procedura jest dość skomplikowana. Dokumentacja pakowana jest
w bezpieczne koperty i wysyłana do centrum skanowania, gdzie prace są skanowane
i wysyłane do egzaminatorów. Egzaminy z matury międzynarodowej oceniane
są w punktach, najniższą oceną jest 1, a najwyższą 7. Za całość można uzyskać
maksymalnie 45 punktów. Jeśli chodzi o rekrutację na wyższe uczelnie w Polsce,
wszystkie uniwersytety honorują maturę międzynarodową. Dodać należy,
że uczniowie klasy międzynarodowej aplikować będą nie tylko na studia w Polsce,
ale również zagraniczne, np. w Hiszpanii.
W dalszej część głos zabrała Maria Żubrowska-Gil, która podziękowała
za zwiększenie o pół etatu dla sekretarza oddziału, co było bardzo istotne dla szkoły.
Poza tym dyrektor poruszyła inny problem funkcjonowania placówki, w której pracuje
63 nauczycieli na prawie 800 uczniów (z tego prawie 300 pełnoletnich) – chodzi
o parking i współżycie z użytkownikami garaży znajdujących się w pobliżu szkoły,
które przez ostatni rok było wręcz tragiczne. Wcześniej po obu stronach ul. Szkolnej
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można było parkować, w 2012 r. postawiony został znak po prawej stronie, wówczas
dyrekcja pisała do Zarządu Dróg Miejskich, który odmówił usunięcia znaku, choć
zdaniem mówczyni ulica ta nie jest tak bardzo uczęszczana, aby nie można było
parkować po obu stronach.
Radna Małgorzata Zarzycka wtrąciła, że w zeszłym roku zwracała się z interpelacją
do prezydenta, aby przeanalizować sytuację parkowania i rzeczywiście stwierdzić,
że zakaz ten jest niezbędny. Zespół, składający się z przedstawicieli Straży Miejskiej,
Policji i Zarządu Dróg Miejskich, długo sprawę badał i stwierdził, że jednak tak,
muszą być te zakazy utrzymane.
Dyrektor dodała, że przy słabej strukturze komunikacyjnej czasami uczniowie nie
mają jak dojechać. Temat był wielokrotnie zgłaszany, ponieważ nie ma co winić
uczniów, że z bardziej odległych miejscowości (np. z Chocza) przyjeżdżają do szkoły
samochodami. Obecnie nie ma trzecich klas, ale władze szkoły obawiają się co będzie
we wrześniu. Dyrektor poprosiła zatem komisję o wsparcie w działaniu, aby być może
garaże te przenieść, ponieważ szkoła w tym momencie przestaje być atrakcyjna. Poza
tym prawda jest taka, że pod szkołą parkuje również część urzędników pracujących
przy ul. Kościuszki i nawet nauczyciele nie mają już gdzie parkować.
Radny Adam Koszada stwierdził, że jeśli chodzi o parkowanie po obu stronach ulicy
to rzeczywiście samochody się nie miną i takie rozwiązania się stosuje. Jeśli byłaby
to ulica jednokierunkowa można byłoby parkować po obu stronach. Przy ulicy
dwukierunkowej dla mniej wytrawnego kierowcy byłby to problem, gdyby spotkał się
z kimś pośrodku, dlatego nie ma innego rozwiązania.
Dyrektor podkreśliła jednak, że problem narasta, natomiast radny Paweł Gołębiak
dodał, że specyfika najstarszych kaliskich liceów jest taka, że znajdują się one
w centrum miasta.
Radny Martin Zmuda potwierdził, że kiedy sam uczył się w liceum parkowanie było
kłopotem, natomiast nie przypomina sobie problemu z właścicielami garaży. Pozostaje
pytanie czy poza pomysłem wywłaszczenia, który jest bardzo daleko idący, można
znaleźć inne rozwiązanie, mniej inwazyjne, inną alternatywę.
Maria Żubrowska-Gil wyjaśniła, że problem polega na tym, że nikt nie konsultuje
niczego ze szkołą, znaki są postawione, o czym dyrekcja dowiaduje się od nauczycieli
już po fakcie.
Martin Zmuda zaproponował zatem, aby komisja wypracowała stosowny wniosek.
Być może w okolicy jest jakiś plac, który można byłoby wykupić.
Komisja postanowiła zatem zwrócić się do Prezydenta Miasta Kalisza z prośbą
o przeanalizowanie sytuacji komunikacyjnej w pobliżu liceum pod kątem uzyskania
dodatkowych miejsc parkingowych na potrzeby szkoły (5 głosów za, 1 wstrzymujący
– 6 obecnych).
Ponadto dyrektor podkreśliła, iż zwróciła się do Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji z prośbą o rozwiązanie problemu odwodnienia szkoły.
Na pytanie radnego Adama Koszady o jakich kosztach mowa, dyrektor wyjaśniła,
że jest to ok. 100 tys. zł. Ponadto dodała, iż z dokumentacji technicznej wynika,
że w latach 70-tych powstał projekt budowy sali gimnastycznej w miejscu, gdzie
są garaże. Gdyby ją wybudowano nie byłoby dzisiaj problemów, ale budowę zaczęto
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od szamb i różnych zbiorników, a więc w okolicach szkoły znajdują się różne
przestrzenie, które nawet strach jest zbadać. Na dodatek jest bunkier przeznaczony
na węgiel, gdzie woda podcieka i stoi. Dlatego ściana nadaje się do rozebrania
i wyrzucenia. Odpowiednie wnioski zostały przez szkołę złożone, stąd prośba dyrektor
o ich poparcie.
Radny Martin Zmuda potwierdził, że jest to ważna sprawa, szczególnie, że szkoła
znajduje się w pobliżu rzeki. Zaproponował zatem wypracowanie stosownego
wniosku.
W związku z powyższym komisja postanowiła zwrócić się z prośbą do Prezydenta
Miasta Kalisza o wygospodarowanie w budżecie Miasta środków finansowych
na wykonanie projektu kompleksowego odwodnienia piwnic szkoły (7 głosów za –
7 obecnych).
Radna Małgorzata Zarzycka zapytała o dach, o którym dyrektor delikatnie wcześniej
wspomniała.
Maria Żubrowska-Gil wyjaśniła, że remontowany on jest ze środków własnych,
obecnie zrobiona jest połowa.
Na pytanie radnej o kwotę inwestycji, dyrektor wyjaśniła, że musiałoby to być jeszcze
ok. 300 tys. zł.
Na pytanie radnego Adama Koszady czy szkoła starała się o pozyskanie środków
zewnętrznych, dyrektor wyjaśniła, że wiele razy.
Na pytanie radnej Małgorzaty Zarzyckiej o zainteresowanie uczniów maturą
międzynarodową oraz specjalne działania promocyjne, dyrektor wyjaśniła,
że zainteresowanie jest cały czas, natomiast jeśli chodzi o promocję to przede
wszystkim działa tu przekaz słowny, ale szkoła prowadzi kampanię. Problemu
z naborem nie ma.
Radna Kamila Majewska stwierdziła, że być może Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa będzie chciała dotrzeć do uczniów z tak dobrą znajomością języka
angielskiego, ponieważ jest tam otwierany nowy kierunek – biznes międzynarodowy,
gdzie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Studenci cały drugi rok będą
studiować w Portugalii i będą zyskiwać dyplomy uczelni kaliskiej i portugalskiej.
Na pytanie radnego Tadeusza Skarżyńskiego o liczbę uczniów w klasie
międzynarodowej, wyjaśniono, że jest to 12 osób.
Na zakończenie omawiania tematyki związanej z maturą międzynarodową omówiono
dodatkowo kwestie związane ze szkoleniami nauczycieli i związanymi z nimi
kosztami.
Radna Małgorzata Zarzycka poprosiła o przekazanie członkom komisji informacji
o wynikach matury międzynarodowej.
Komisja przyjęła do wiadomości ww. informacje.
Ad. 12. Korespondencja.
Komisja zapoznała się z treścią:
- pisma Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w sprawie
planów dotyczących budynku szkoły:
Przewodniczący przypomniał, iż chodzi tu o sprawę ewentualnego przeniesienia
szkoły.
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Radny Tadeusz Skarzyński zaproponował, aby komisja zwróciła się do prezydenta
z pytaniem na jakim etapie znajduje się ta kwestia.
W związku z powyższym komisja wypracowała wniosek do Prezydenta Miasta
Kalisza z prośbą o udzielenie informacji na temat sytuacji lokalowej ośrodka
(6 głosów za – 6 obecnych),
- pisma Dyrektora Filharmonii Kaliskiej w sprawie podwyżek płac;
- pisma Prezydenta Miasta w sprawie zgłaszania kandydatów do dorocznych Nagród
Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- pisma Wiceprezydenta Miasta Kalisza w sprawie powołania radnego Tadeusza
Skarżyńskiego na członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej,
- pisma Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego – odpowiedzi skierowanej
do rodziców jednego z uczniów w sprawie przebiegu egzaminu,
- uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza o udzielenie absolutorium
dla Prezydenta Miasta Kalisza.
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję.

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