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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.19.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 17.12.2015r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Projekt uchwały 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 (WRPO2014+).
5. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków
finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO2014+).
6. Informacja Dyrektora na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 4.
7. Korespondencja
- pismo Prezesa Aquaparku ws pomocy uzyskania dofinansowania
z WRPO na lata 2014 – 2020;
- pismo Wiceprezydenta Miasta Kalisza nr WKST.3020.10.3.2015
w sprawie wydelegowania dwóch przedstawicieli do udziału w pracach
Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych na realizację
w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza ws zgłaszania kandydatur
do nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia sportowe.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Do porządku obrad dodano:
+ Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.
+ Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu
przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
+ Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz zebranych gości, a także dziękując Dyrektorowi szkoły za gościnę.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Do pierwotnego porządku obrad dodano 3 projekty uchwał z Wydziału Edukacji, które
były niezwłocznie przekazane radnym po ich otrzymaniu (w dniu 14.12.2015r.)
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad (9 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśniła,
że co roku w miesiącu grudniu robione są uaktualnienia planu wydatków. Jeżeli
na jakimś zadaniu zostają środki, są one wówczas przekazywane, tam gdzie ich
brakuje. Po przeliczeniu w tym roku została kwota około 22.700 zł., którą planuje się
przeznaczyć na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Wobec braku pytań Przewodniczący poprosił o głosowanie. Wszyscy radni
jednogłośnie przyjęli omówiony projekt uchwały (9 osób).
Ad.4. Projekt uchwały 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 (WRPO2014+).
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
przypomniała, że mówiła o tym przy okazji omawiania budżetu na 2016 rok. Parafia
złożyła wniosek o dofinansowanie z WRPO. Komitet Sterujący pozytywnie ocenił ten
wniosek. Całkowity koszt projektu wynosi 6.217.000 zł, z czego 85% pochodzi
ze środków unijnych, a 15% stanowi wkład własny. Parafia nie posiada własnych
środków, gdyż nie prowadzi usług związanych z obrzędami. W związku z powyższym
zwróciła się do Pana Prezydenta z prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie wkładu
własnego, który jest niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (9 osób).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków
finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane

częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020 (WRPO2014+).
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
poinformowała, że jest to podobny program, podobne działanie do omawianego przed
chwilą. Wniosek Ojców Franciszkanów opiewa na kwotę 20 mln zł.
Radny Tadeusz Skarżyński spytał, czy remont dotyczy również prac z zewnątrz
kościoła.
Pani Naczelnik odpowiedziała, że nie. Będzie to renowacja środka, zmiana
ogrzewania, oświetlenie, instalacja, organy. Wspomniała, jak ważny jest to zabytek
dla Miasta Kalisza oraz poinformowała, że środki nie zostaną wydatkowane, jeśli cały
proces weryfikacji wniosków nie zostanie zakończony pomyślnie.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Kalisza.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, wyjaśnił, że weszło w życie
nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które zmienia
kryterium dochodowe stosowane przy ubieganiu się o stypendium socjalne.
Radny Dariusz Grodziński spytał, czy chodzi o stypendia wypłacane przez Wojewodę.
Naczelnik Witczak potwierdził i dodał, że Miasto partycypuje w tych kosztach
i dopłaca 20%. Obecnie odbywa się to na zasadzie refundacji już poniesionych
kosztów.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji
podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu
przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Mariusz Witczak, poinformował, iż nowelizacja ustawy
o systemie oświaty nakłada na samorządy obowiązek dostosowania uchwał w tym
zakresie do końca roku. Wspomniał, że załączniki do przedmiotowej uchwały będą
wprowadzane zarządzeniem Prezydenta Miasta, co ułatwi pracę przy ich zmianie.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, wyjaśnił, że do ustawy
o systemie oświaty został wprowadzony nowy harmonogram rekrutacji do placówek
publicznych. W przypadku przedszkoli było już to w ubiegłym roku zmieniane
i wprowadzone uchwałą Rady, natomiast teraz dołączyły do tego szkoły podstawowe
oraz gimnazja. Dodał, że do tej pory było to regulowane statutami tych placówek.
Zwrócił uwagę na fakt, że ustalone kryteria dotyczą tylko dzieci spoza obwodu. Dzieci

z danego obwodu nie biorą udziału w rekrutacji, gdyż są przyjmowane z urzędu.
Na koniec wyjaśnił, że pod numerem 4 kryje się Młodzieżowy Dom Kultury jako
placówka oświatowa.
Radny Dariusz Grodziński spytał o rekrutację do MDK-u dzieci z miasta i z poza
miasta.
Naczelnik odpowiedział, że w tym zakresie Miasto działa jako Powiat grodzki
i według zasady wynikającej z ustawy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
z powiatu w rozumieniu Miasta Kalisz.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.9. Informacja Dyrektora na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 4.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby omówić korespondencję i dalsze tematy
dotyczące Komisji, a następnie jak pan Dyrektor przyjdzie na posiedzenie przedstawi
swoją działalność.
Ad.10. Korespondencja
- pismo Prezesa Aquaparku ws pomocy uzyskania dofinansowania z WRPO
na lata 2014 – 2020;
Radni otrzymali poprzez e-mail. Przyjęto do wiadomości.
- pismo Wiceprezydenta Miasta Kalisza nr WKST.3020.10.3.2015 w sprawie
wydelegowania dwóch przedstawicieli do udziału w pracach Komisji
Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych na realizację w 2016 roku
zadań z zakresu rozwoju sportu
Radna Małgorzata Zarzycka zgłosiła kandydaturę pana Edwarda Prusa.
Radny Martin Zmuda zgłosił kandydaturę pana Zbigniewa Włodarka.
Radny Dariusz Grodziński zgłosił kandydaturę pana Pawła Gołębiaka oraz pana
Grzegorza Chwiałkowskiego.
Pani Naczelnik Marzena Pastuszak przedstawiła zasady konkursu oraz terminy prac
i rozstrzygnięć.
Radni poczekali chwilę na radnego Zbigniewa Włodarka, który na moment opuścił
salę. Po powrocie uzyskano zgodę radnego na kandydowanie i przystąpiono
do głosowania. Wyjaśniono kwestię formalną, iż można oddać głos „za” na dwóch
kandydatów maksymalnie.
Kandydatura radnego Grzegorza Chwiałkowskiego – 7 osób za;
Kandydatura radnego Pawła Gołębiaka – 4 osoby za;
Kandydatura radnego Edwarda Prusa – 6 osób za;
Kandydatura radnego Zbigniewa Włodarka – 5 osób za.
Do ww. prac wydelegowano radnych Grzegorza Chwiałkowskiego oraz Edwarda
Prusa.
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza ws zgłaszania kandydatur do nagrody
Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia sportowe.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił ideę pisma, które jest kontynuacją wniosku pani
Dyrektor Gimnazjum Nr 9. Zaproponował, aby sprawę przekazać do pana Prezydenta
według właściwości. Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili wniosek (11 osób).
Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna Małgorzata Zarzycka zasugerowała, aby na najbliższe posiedzenie Komisji
zaprosić Koordynatora Matury Międzynarodowej z II L.O. im. Tadeusza Kościuszki.

Następnie zgłosiła wniosek, aby Klub Radnych „Wspólny Kalisz” otrzymywał
informacje na temat wydarzeń, imprez organizowanych w mieście, które
są ogólnodostępne. Prośba podyktowana jest faktem, iż odbyła się w ostatnim czasie
promocja książki, którą radna była zainteresowana, a niestety nie otrzymała żadnej
informacji na ten temat.
Wiceprezydent Artur Kijewski oznajmił, że jeżeli Miasto Kalisz jest organizatorem
jakiegoś wydarzenia to oczywiście nie ma problemu z poinformowaniem radnych
o tym. Natomiast w przypadku, gdy tylko Miasto włącza się w dane wydarzenie
finansowo, czy sponsoruje je, a nie jest organizatorem to nie może odpowiadać
za poinformowanie wszystkich zainteresowanych.
Radny Dariusz Grodziński oznajmił, że informacja na temat promocji książki pojawiła
się mediach, jak np. w Radiu Centrum, na stronie Faktów Kaliskich oraz w Ziemi
Kaliskiej.
Przewodniczący Komisji spytał, do kogo miałby być skierowany wniosek radnej
Zarzyckiej.
Pani Zarzycka odpowiedziała, że forma nie jest ważna, może to być przekazywane
e-mailem do członków Wspólnego Kalisza, chyba, że pozostali radni również wyrażą
wolę otrzymywania informacji na temat wydarzeń kulturalno-sportowo-oświatowych.
Radny Paweł Gołębiak stwierdził, że pomysł jest ciekawy, natomiast problem będzie
z jego realizacją. Spytał, czy w mieście ma powstać specjalna komórka organizacyjna
do śledzenia wydarzeń w mieście. Dodał, że jeśli już mowa jest o informowaniu
to chciałby rozszerzyć wniosek o wszystkich radnych.
Radna Zarzycka stwierdziła, że może to być w formie zwykłej prośby, a nie wniosek
formalny. Pan Prezydent jest zapraszany na wiele imprez, w związku z czym
Kancelaria jest poinformowana o wielu wydarzeniach.
Radny Zbigniew Włodarek oznajmił, że funkcjonuje w Kaliszu informator „Kalisz
na weekend” i zasugerował, że można dodatkowo zamieścić na stronie internetowej
informacje, na które wydarzenia zaproszono Prezydenta.
Wiceprezydent Artur Kijewski zaproponował, aby Kancelaria Rady Miejskiej, która
obsługuje radnych wyznaczyła jednego pracownika, który będzie się kontaktował
z Kancelarią Prezydenta i ustalał na jakie wydarzenia zaproszono Prezydenta.
Radna Zarzycka stwierdziła, że poruszy temat na każdej Komisji, której jest
członkiem, żeby poinformować radnych o pomyśle i spytać o opinie. Kolejną kwestią,
którą poruszyła była prośba I L.O. o umożliwienie kontaktów z miastem partnerskim
w języku angielskim. Radna zwróciła się zatem do Wiceprezydenta Kijewskiego,
że takim miastem mogłoby być Preston i poprosiła o wsparcie w realizacji pomysłu
wysłania dwóch uczniów z I L.O. na kurs językowy.
Radny Tadeusz Skarżyński powrócił do tematu informowania radnych o wydarzeniach
ogólnomiejskich dziejących się w Kaliszu i stwierdził, że jest to niemożliwe
do zrealizowania. Organizator danego wydarzenia dba o to, aby poinformować
i zaprosić odpowiednich ludzi. Jeżeli zobowiąże się do tego urzędnika i wpisze
w zakres jego obowiązków, to będzie on później rozliczany z tego, a na pewne
informacje nie ma wpływu.
Radna Zarzycka powtórzyła, ze chodzi jej o imprezy, które na przykład
są organizowane w sali recepcyjnej w ratuszu. Dodała, że na początku roku radni
otrzymywali na półki w ratuszu informatory w postaci małych książeczek.

Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
potwierdziła, że wychodził informator dotyczący wydarzeń w danym miesiącu.
Na początku wydawał go Wydział Kultury, a następnie Centrum Informacji
Turystycznej. Zaczęły jednak pojawiać się sygnały, że jest to strata papieru,
że przecież każdy ma e-maila, że jest strona internetowa Miasta, tak więc Centrum
zaczęło rozsyłać informację elektronicznie. Zdaniem pani Naczelnik strona
internetowa Miasta jest bardzo dobrze prowadzona, pojawiają się na niej wszystkie
ważne informacje, jak również ta o wspomnianej książce, do której poszczególne
rozdziały pisali Dyrektor Splitt, czy inni. Pani Pastuszak stwierdziła, że ze względu
na oszczędności i ekologię zaniechano drukowania kalendarza imprez, natomiast jeśli
jest taka wola radnych, to Centrum Informacji może zacząć ponownie wydawać formę
papierową. Podsumowała, że organizatorzy wszelkich wydarzeń dbają o to, aby
poinformować Kancelarię Prezydenta na temat ważnych wydarzeń zaplanowanych
w mieście, a także zamieszczają informacje na różnych stronach internetowych.
Radny Edward Prus zaproponował, na prośbę Dyrektora szkoły przy
ul. Częstochowskiej, aby kolejne posiedzenie Komisji odbyło się właśnie w tej szkole.
Radny Grzegorz Chwiałkowski spytał, czy został złożony wniosek o przyznanie
nagrody dla trenera Walczykiewicza.
Pani Marzena Pastuszak odpowiedziała, że nie wpłynął do Wydziału taki wniosek,
wobec powyższego radny stwierdził, że złoży wniosek jako Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie w tej sprawie. Radny Chwiałkowski wspomniał o artykule w prasie na temat
Marty Walczykiewicz i jej konfliktu z Klubem. Wspomniał, ze Marta otrzymała ofertę
z Wolsztyna i może odejść z Kalisza. Według niego Miasto powinno ją zatrzymać.
Pani Naczelnik Pastuszak odpowiedziała, że faktycznie źle się dzieje w relacjach
pomiędzy klubem a zawodnikiem, natomiast nie padło słowo krytyki wobec Miasta. W
poniedziałek Marta przyjdzie do Wydziału na rozmowę, ale jak na razie nie było
żadnych uwag w stosunku do Miasta.
Wiceprezydent Artur Kijewski dopowiedział, że Miasto wyłącza się z relacji klub –
zawodnik, gdyż klub jest autonomiczną jednostką. Miasto dokłada wszelkich starań
i wywiązuje się ze swoich obietnic. Nie może być jednak tak, że będziemy się
prześcigać i licytować kto da więcej.
Ad.9. Informacja Dyrektora na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 4.
Po przybyciu na posiedzenie Dyrektora Szkoły powrócono do punktu dotyczącego
szkoły. Pan Radosław Szczap, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4, poprosił o zadawanie
pytań.
Radny Dariusz Grodziński spytał, jaką kwotę cięć i w jakich paragrafach w tym roku
dokonano w budżecie szkoły. Następnie zwrócił się do Naczelnika Wydziału Edukacji
o przedstawienie tej samej informacji, lecz w skali całego budżetu oświaty.
Dyrektor Szczap poinformował, że nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć
na to pytanie, gdyż musiałby wspomóc się wydrukami.
Radny Grodziński dopytał, czy kwota oscyluje pomiędzy 100 a 200 tys zł.
Dyrektor odpowiedział, ze mniej więcej tyle jest mniej.
Następnie odpowiedzi udzielił pan Mariusz Witczak, Naczelnik WE, który
poinformował, że wydatki bieżące jednostek (szkół i placówek) w porównaniu
z przewidywanym wykonaniem tego roku są mniejsze o 2,7%, co stanowi około 4 mln
zł. Kwotowo wydaje się to znaczna suma, jednak procentowo do budżetu całej oświaty

nie jest to dużo. Podkreślił, że plany budżetowe jednostek (szkół) zapisane
na odpowiednich paragrafach są zabezpieczone na wykonanie podstawowych zadań
statutowych. Pan Grodziński był Wiceprezydentem ds. oświaty w związku z czym
powinien mieć pojęcie jak to funkcjonuje. Dodał, że wszystko będzie monitorowane
na bieżąco i w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia będzie szybka reakcja. Nie ma
podstaw na dzień dzisiejszy, by twierdzić, że są jakieś powody do niepokoju.
Radny Grodziński dopytał Dyrektora, na jakich zadaniach „zdejmował kwoty”.
Naczelnik Witczak odpowiedział, że nie odbywa się to w taki sposób. Wyjaśnił,
że projekt budżetu tworzony jest w kilku wersjach, dostosowuje się go do realiów
według wskaźników. Dyrektor danej szkoły ma oczywiście prawo w ciągu roku
składać wnioski, na podstawie których dokonuje się zmian.
Radny Tadeusz Skarżyński stwierdził, że pytanie pana Grodzińskiego jest ważne,
w związku z czym dopytał, jakie są zmniejszenia w tym roku.
Naczelnik Witczak powtórzył, że procentowo jest to około 2,7% i dotyczy tylko szkół,
gdyż w budżecie oświaty są jeszcze inne wydatki. Natomiast pierwszy projekt budżetu
jest zawsze „okrojony” w stosunku do planów i to w każdym Wydziale UM.
Radny Skarżyński spytał pana Grodzińskiego, czy zdarzyło się podczas pełnienia
przez niego funkcji Wiceprezydenta, że były dokonywane zmniejszenia wydatków.
Radny Dariusz Grodziński odpowiedział, że w momencie korekty subwencji zdarzało
się, natomiast rok do roku budżet edukacji rósł.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wytłumaczyła, że zawsze budżet musi być
dostosowany jeżeli chodzi o wydatki do możliwości. Nie możemy mieć wydatków
bieżących większych niż dochody bieżące, ponieważ ustawa na to nie pozwala.
Dodała, że zawsze były robione w ciągu roku korekty, jeśli była taka potrzeba,
również wtedy, gdy Wiceprezydentem był pan Grodziński. Nie było korekt
wynikających z subwencji, gdyż zanim przyjdzie subwencja zatwierdzona
to wcześniej jest projekt budżetu robiony.
Radny Grodziński poprosił panią Skarbnik, aby już nie mieszać w głowach, ponieważ
może on powiedzieć, że obcięto 10 mln zł w oświacie. Należy podać rok do roku
wykonanie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie można porównywać rok do roku wykonania,
gdyż jeżeli zmniejszyły się przychody, to również muszą zmniejszyć się wydatki.
Powtórzyła, że proces tworzenia budżetu obejmuje przygotowanie kilku wersji, zanim
utworzy się ten właściwy. Dyrektorzy, Kierownicy jednostek i Naczelnicy Wydziałów
określają swoje potrzeby i jak wiadomo, każdy potrzebuje dużo. Natomiast później
na spotkaniach kierowniczych dokonywane są korekty. Nie dotyczy to tylko oświaty.
Zmniejszenia były o około 2,5% w różnych Wydziałach i jednostkach z wyjątkiem
żłobków. Zwróciła uwagę, że w pewnych latach były duże środki przeznaczone
na oświatę, jednak było to wynikiem realizowania wielu programów, jak np.
modernizacja, termomodernizacja szkół. Zaznaczyła, że przecież inwestycje
też wliczają się w budżet oświaty i dodała, że ich wynikiem miały być oszczędności
w zużyciu chociażby energii. Wspomniała, że nigdy nie było takiej sytuacji, że trzeba
było zamknąć jakąś szkołę, czy zwolnić nauczycieli ze względu na budżet. Budżet jest
na bieżąco analizowany i jeżeli brakuje to z wolnych środków, bądź innych
ponadplanowych dochodów, można dokonać przesunięć. W związku z powyższym
pani Skarbnik nie widzi zagrożenia na 2016 rok.

Wiceprezydent Artur Kijewski odniósł się do radnego Dariusza Grodzińskiego,
że Miasto będzie na bieżąco badać budżet i reagować jeśli będzie taka potrzeba.
Poruszył również kwestię zadłużenia spółki PKS na 3 mln zł i zakupu autobusu za 1,5
miliona w czasie kiedy to pan Grodziński był Wiceprezydentem od tych spraw. Gdyby
nie pewne działania naprawcze to spółkę trzeba by było zamknąć.
Radny Grodziński odpowiedział, aby najpierw pan Kijewski zapoznał się
ze sprawozdaniem Prezesa spółki i rady nadzorczej.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Dyrektora Szczapa o oprowadzenie radnych
po szkole.
Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
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