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Protokół Nr 0012.4.59.2018
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 17 maja 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 zamiaru zmiany statutu samorządowej
instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama
Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości.
4. Korespondencja
- pismo Rodziców dzieci klasy III c Szkoły Podstawowej Nr 15
- uchwała Nr 11/616/2018 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 24
kwietnia 2018r.
- uchwała Nr SO – 0954/47/Ka/2018 Składu Orzekającego RIO
w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
+ Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta
Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
+ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
pan Adam Koszada, który powitał wszystkich obecnych.
Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący zaproponował, aby pismo Rodziców dzieci klasy IIIc Szkoły
Podstawowej Nr 15 zostało omówione jako pierwsze, ze względu na obecność
rodziców podczas Komisji Edukacji.
Wobec braku pytań przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad wraz ze zmianą
zaproponowana przez Przewodniczącego Komisji. Wszyscy radni jednomyślnie
zatwierdzili porządek obrad.
Ad.3.Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej
instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
i podania jej do publicznej wiadomości.
Przy okazji omawiania przedmiotowego projektu uchwały wywiązała się dyskusja
pomiędzy radnym Edwardem Prusem a Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej,
którzy opowiadali o postępie prac i obawach związanych z nielegalnymi garażami
zlokalizowanymi w sąsiedztwie biblioteki i zarazem na miejscu projektowanego
parkingu i drogi dojazdowej.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 4 osoby za, 4 osoby się wstrzymały
(8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta
Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Głos w tym punkcie zabrała pani Izabela Grześkiewicz, Kierownik Biura
Rewitalizacji, która omówiła szczegółowo projekt uchwały. Radny Eskan Darwich
zapytał o to, czy nie lepiej byłoby uznać za Strefę Specjalną samego centrum miasta.
Pani Grześkiewicz odpowiedziała, że musi zostać tak jak jest obecnie, czyli strefa
rewitalizacji obejmie również Strefę Specjalną i nie można w niej tworzyć
podobszarów, jest to podyktowane przepisami prawa. Radny Krzysztof Ścisły zapytał,
czy można wywłaszczyć prywatnych właścicieli gruntów, na których Miasto mogłoby
postawić na przykład garaże. Pani Kierownik odpowiedziała, że wywłaszczenia można
wykonywać tylko na społeczne budownictwo czynszowe. Radny Ścisły zapytał, czy
można przeprowadzić rewitalizację bez ustanawiania Specjalnej Strefy i prosił
o podanie przykładów ulic, gdzie takie budownictwo będzie można zastosować.
W odpowiedzi usłyszał, że Specjalna Strefa daje pewne korzyści, a ulice gdzie może
być realizowane Społeczne Budownictwo Czynszowe to na przykład ul.
Jabłkowskiego, ul. Wronia, ul. Podgórze. Pani Grześkiewicz wymieniła także inne
korzyści wynikające z ustanowienia Specjalnej Strefy.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za, 1- brak głosu (10
obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Głos w tym punkcie zabrała pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego,
która krótko przedstawiła zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 5 osób za, 3 osoby się wstrzymały (8
obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła zmiany
dotyczące działalności Komisji. Radny Dariusz Grodziński zapytał jak kształtuje się
sytuacja z deficytem budżetowym i zadłużeniem jeśli uchwała ta zostanie podjęta.
Pani Naczelnik stwierdziła, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, ale
przygotuje taką informację. Radny Grodziński wyjaśnił, że chce tylko dowiedzieć się
czy tą uchwałą Miasto nie dokłada kolejnych 5 mln do zadłużenia. Pani Ochocka
potwierdziła, że zadłużenie wzrośnie. Głos zabrała także radna Kamila Majewska,
która chciała się upewnić, czy poprzez tą uchwałę zadłużenie Miasta wzrasta o 19 mln
złotych. Pani Naczelnik odpowiedziała, że zadłużenie zwiększa się o ponad 5 mln.
Następnie radny Grodziński zapytał, ile wynosi kwota wolnych środków, która teraz
zostaje wprowadzona, a jaka jest za 2017 rok. Pani Naczelnik odpowiedziała, że kwota
wolnych środków z 2017 roku wyniosła 24 520 644,52zł a teraz wprowadzone zostaje
14 192 368zł. Radny Tadeusz Skarżyński zapytał co wchodzi w kwotę 300 000zł
na Specjalną Strefę Rewitalizacji. Pani Naczelnik zobowiązała dowiedzieć
i odpowiedzieć radnemu na to pytanie.
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę.
Po przerwie radny Eskan Darwich złożył 3 wnioski formalne:
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 500.000 zł na realizację zadania
„budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 1
oraz społeczności miejskiej”. Źródło finansowania – zmniejsza się plan wydatków
majątkowych;
Wobec brak pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 1 osoba się wstrzymała
(7 obecnych). Wniosek został przyjęty.
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł na dokończenie
remontu poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9. Źródło finansowania – zdejmuje się
zadanie pn. "Miejski Ogród - miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu" - kwota
150.000 zł;
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 1- brak głosu (7
obecnych), wniosek został przyjęty.
- Przeznaczenie pozostałej kwoty 80.000 zł z dwóch zdjętych zadań i przeznaczenia
ich na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 22-24;
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych), wniosek
został przyjęty.

Na koniec przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwały
budżetowej na 2018 rok wraz z wnioskami: 4 osoby za, 3 osoby się wstrzymały
(7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
Głos w tym punkcie zabrała pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego,
która udzieliła odpowiedzi na postawione wcześniej pytania przez radnych.
Poinformowała, że deficyt po ostatniej sesji wyniósł 39 370 709,30zł, natomiast
obecnie wynosi 59 063 077zł. Różnica wynosi 19 692 368zł na którą składają się
obligacje i wolne środki.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 2 osoby za, 5 osób się wstrzymało (7
obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.8. Korespondencja
- pismo Rodziców dzieci klasy III c Szkoły Podstawowej Nr 15
Głos w tym punkcie zabrał jeden z rodziców, który wyjaśnił, że reprezentuje
wszystkich rodziców dzieci z klasy IIIc, która ma zostać zlikwidowana, a dzieci mają
być przenoszone do innych klas. Podkreślił, że samo przejście z III do IV klasy jest dla
dzieci dużym stresem, a dodatkowe przenoszenie z pewnością nie ułatwi tego trudnego
okresu. Dlatego rodzice proszą o wsparcie i o to, aby nie likwidować tej klasy.
Rodzice byli już u pana Wiceprezydenta Tomasza Rogozińskiego i Naczelnika
Wydziału Edukacji, jednak nie otrzymali z ich strony pomocy. Następnie głos zabrała
matka jednego z dzieci uczęszczających do klasy IIIc, która apelowała o to, aby nie
likwidować tej klasy podając przykłady na to, że dzieci są bardzo zgrane mimo
zróżnicowanego wieku, ponieważ klasa ta składa się z uczniów, którzy poszli
do szkoły w wieku 6 i 7 lat, co było dodatkowym utrudnieniem w integracji.
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał jaka jest liczebność pozostałych klas. Pani Agata
Kuświk Wicedyrektor Szkoły odpowiedziała, że klasa IIIa liczy 17 dzieci, klasa IIIb
19 dzieci i IIIc 17 dzieci. Pomysł, aby zlikwidować klasę IIIc wynika z faktu, iż są tam
uczniowie z dwóch roczników. Radny Skarżyński zapytał, czy jeśli komisja podjęła by
wniosek o wygospodarowanie środków na ten cel, to czy klasa mogłaby dalej
funkcjonować tak jak do tej pory. Pani Wicedyrektor odpowiedziała, że dla każdego
byłoby to dobre rozwiązanie. Następnie głos zabrał Wiceprezydent Miasta, pan
Tomasz Rogoziński, który wyjaśnił, że jest to przykład tylko jednej szkoły, natomiast
w rzeczywistości inne szkoły też mają podobne problemy i co w takim razie, ponieważ
należy spojrzeć na problem szerzej. Poprosił także Naczelnika Wydziału Edukacji
o zabranie głosu i wyjaśnienie jakie będą skutki podjęcia wniosku o dodatkowe środki
dla SP Nr 15. Pan Mariusz Witczak poinformował, że obecne klasy III składają się
z uczniów z dwóch roczników, w wyniku rekrutacji zgłosiło się ponad 60 uczniów,
których należało rozdzielić na 3 klasy. W tej chwili natomiast dzieci jest 52 z różnych
czynników między innymi dlatego, że cofnięto obowiązek pójścia do szkoły
6-latków i dzieci za zgodą rodziców mogły powtarzać klasę. Dodał, że zostawianie
klas 17- osobowych tworzy koszty i nie chodzi tu o jedną klasę ponieważ takich
sytuacji w Kaliszu jest dużo, a klasy po około 25 osób są standardem w kraju. Radny
Skarżyński zapytał, czy takie sytuacje w innych szkołach spowodowały podobne

reakcje, bo jeśli nie to oznacza, że w tej szkole potrzebne jest pozostawienie klasy IIIc.
Zadał także pytanie dotyczące kosztu utrzymania klasy IIIc. Naczelnik Wydziału
Edukacji odpowiedział, że koszt może wynieść około 80 000zł. Głos zabrał również
radny Dariusz Grodziński, który stwierdził, że małe szkoły gorzej reagują na wszelkie
zmiany organizacyjne, dlatego jest przeciwny zmianom. Pani Kuświk, Wicedyrektor
Szkoły poruszyła na koniec temat dwuzmianowości. Uświadomiła rodziców,
że pozostawienie klasy będzie wiązało się z zajęciami rozpoczynającymi się
na przykład o godzinie 11 ponieważ budynek szkoły jest niewielki. Rodzice
poinformowali, że są świadomi tego, że zajęcia odbywać się będą na dwie zmiany
i godzą się na to. Radny Krzysztof Ścisły oznajmił, że nie rozumie dlaczego w takiej
organizacyjnej sprawie strony same nie porozumiały się tylko przyszły na Komisję,
gdzie poruszane są ważniejsze kwestie dla Miasta.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek
o przeznaczenie środków z budżetu Miasta Kalisza na utworzenie trzeciego oddziału
IV Szkoły Podstawowej Nr 15 w roku szkolnym 2018/2019: 9 osób za (9 obecnych).
Wniosek został przyjęty.
- uchwała Nr 11/616/2018 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 24
kwietnia 2018r.
Przyjęto do wiadomości.
- uchwała Nr SO – 0954/47/Ka/2018 Składu Orzekającego RIO
w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Komisja zapoznała się z korespondencją.
Przyjęto do wiadomości.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos w tym punkcie zabrała pani Joanna Dudek, Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana
Tarasina, która poinformowała, że galeria pozyskała środki na edukację z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 180 000zł. Ponieważ galeria nie posiada
własnych środków padło pytanie, czy pani Dyrektor może liczyć na środki od Miasta
między innymi na podwyżki dla pracowników, o które wnioskuje od września
zeszłego roku. Radna Kamila Majewska zapytała, co to będą za warsztaty, na które
pozyskano środki z Ministerstwa. Pani Dudek odpowiedziała, że będą to warsztaty dla
młodzieży polskiej, ale także ukraińskiej, która będzie pracowała wspólnie. Drugie
warsztaty natomiast to sobotnie spotkania dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
Następnie o zabranie głosu poprosił pan Robert Trzęsała, Prezes KKS Włókniarz 1925,
który zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków finansowych na promocję klubu,
ponieważ dotychczasowy sponsor wycofał się. Klub otrzymał od Miasta 400 000zł
dofinansowania, jednak brakuje jeszcze 150 000zł na dokończenie sezonu. Radny
Tadeusz Skarżyński złożył wniosek o przeznaczenia z budżetu Miasta Kalisza kwoty
150.000 zł na promocję poprzez sport - rozgrywki III ligi piłki nożnej mężczyzn.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad wnioskiem: 6 osób za
(6 obecnych). Wniosek został przyjęty.

Ad.6.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

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

