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P R O T O K Ó Ł Nr 0012.4.43.2017
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 20.04.2017r.

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.
5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na dzień 31 grudnia 2016 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013 – 2016 (za okres 20152016).
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Korespondencja
- pismo red. Zbigniewa Kościelaka ws pomocy finansowej na wydanie
książki pt. „Piłkarska Prosna”.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag do porządku obrad został on przyjęty jednogłośnie (10 osób).
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, dokonała wstępu do omawiania sprawozdania,
informując, iż jest ono podstawą do udzielenia absolutorium Prezydentowi. Następnie
przedstawiła najważniejsze pozycje liczbowe w budżecie, jak plany dochodów
i wydatków oraz ich realizacja, zadania inwestycyjne, wydatki niewygasające.
Wspomniała, że edukacja (oświata) stanowi 34% budżetu ogółem.
Następnie budżet swoich jednostek przedstawili: pani Grażyna Przybylska, Główna
Księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Danuta Mizgiro, Główna Księgowa
Filharmonii Kaliskiej, pani Joanna Dudek, Dyrektor Galerii im. Jana Tarasina, pan
Przemysław Dunaj p.o. Dyrektora Galerii „Wieża Ciśnień”, pan Mirosław Przybyła
Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.
Przy okazji wypowiedzi pani Grażyny Dziedziak, Naczelnika Wydziału Kultury
i sztuki, Sportu i Turystyki, radny Zbigniew Włodarek dopytywał, jaki procent budżetu
ogółem stanowi budżet kultury.
Dalej w kolejności omówienia budżetu dokonali: pani Sabina Sobańska z Wydziału
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w zakresie sportu, pan Mariusz Witczak,
Naczelnik Wydziału Edukacji budżet oświaty oraz pani Dagmara Pokorska, Naczelnik
Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w zakresie realizowanych zadań
inwestycyjnych oświatowych oraz sportowych.
W dyskusji udział wzięli radny K. Ścisły pytając o komputeryzację szkół, radny
Zbigniew Włodarek, radny T. Skarżyński oraz radna Małgorzata Zarzycka w temacie
przetargów na zadania inwestycyjne.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił o głosowanie: 9 osób za,
3 osoby wstrzymały się. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.4. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za 2016 rok.
Punkt został omówiony w pkt. 2 wobec czego przystąpiono do głosowania: 9 osób za,
3 osoby wstrzymały się. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2016 roku.
Pan Michał Pilas, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem, przedstawił majątek
miasta w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym w rozbiciu na poszczególne
kwalifikacje. Podział majątku: 75% to rzeczowy majątek trwały, 19% to finansowy
majątek trwały i 6% majątek obrotowy.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie przyjęli
informację (11 osób).
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Ad.6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla Miasta Kalisza na lata 2013 – 2016 (za okres 2015-2016).
Pani Anna Woźniak, Główny Specjalista ds. ochrony zabytków w Wydziale Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki, przedstawiła sprawozdanie.
Radny Krzysztof Ścisły poruszył kwestię wydatków na remonty i spytał, czy te kwoty
zabezpieczają potrzeby w tym zakresie, czy Miasto robiło szacunki, ile tak naprawdę
środków jest potrzebnych, aby zabytki zabezpieczyć przed degradacją, bądź
przywrócić do swojej świetności.
Pani A. Woźniak odpowiedziała, że bardzo ciężko jest dokonać takiej analizy, gdyż nie
wszystkie zabytki należą do miasta, gro z nich ma prywatnych właścicieli. Dodała, że
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiada analizy kosztowe dotyczące
zabytkowych budynków będących w ich zarządzie.
Radny K. Ścisły poprosił, aby na następną Komisję MZBM przekazał radnym
szacunkowe wydatki potrzebne na renowację zabytków będących w zasobach
miejskich. Pokaże to, czy faktycznie coś się dzieje w temacie, czy przekazywane
kwoty są tylko kroplą w morzu potrzeb. Radny zgłosił swoją prośbę jako wniosek
formalny.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Wszyscy radni jednomyślnie
przyjęli wniosek (12 osób).
Dalej radny K. Ścisły dopytywał radnego E. Prusa, czy rozmawiał z Proboszczem
parafii prawosławnej, na co uzyskał odpowiedź, że wraz z radnym G. Chwiałkowskim
spotkali się z proboszczem.
Pani Naczelnik G. Dziedziak wyjaśniła, że schody nie są zabytkiem, nie są wpisane
do rejestru, wobec czego nie mogą zostać objęte dotacją na renowację zabytków.
Miasto nie może także sfinansować ich remontu, gdyż nie można wydatkować
środków finansowych na prywatną własność.
Pani A. Woźniak, WKSST, dopowiedziała, że ksiądz Antosiuk spotkał się z panią
Wiceprezydent B. Gmerek w sprawie schodów. Padła propozycja odkupienia schodów
przez Miasto.
Głos w tej sprawie zabrali radny P. Gołębiak, radny D. Grodziński, radna K.
Majewska, radny E. Prus, radny T. Skarżyński, radny M. Zmuda.
Po krótkiej dyskusji radny K. Ścisły zaproponował, aby zwrócić się do pani
Wiceprezydent B. Gmerek z prośbą o przekazanie informacji ze spotkania z księdzem
Antosiukiem na przyszłym posiedzeniu Komisji. Zasugerował, aby zaprosić również
pana Michała Pilasa, Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, panią Ewę
Maciaszek, Naczelnika Wydziału Środowiska oraz panią Konserwator Zabytków.
Radny zastanawia się bowiem, czyją własnością są schody przy cmentarzu katolickim
po drugiej stronie ulicy.
Pan Przewodniczący obiecał, ze zaproszenia do tych osób zostaną przekazane.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła zmiany, które merytorycznie
podlegają działalności Komisji.
Wobec braku pytań Przewodniczący poprosił o głosowanie nad omówiony projektem:
8 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Projekt został zaopiniowany pozytywnie.
3

Ad.8. Korespondencja.
- pismo red. Zbigniewa Kościelaka ws pomocy finansowej na wydanie książki
pt. „Piłkarska Prosna”
Pani Sabina Sobańska, przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
wyjaśniła, że Miasto nie może dofinansowywać prywatnej działalności. Prezydent
odpisał panu Kościelakowi, że jeśli wyda przedmiotową książkę to Miasto może
zakupić kilka sztuk, nie deklarując konkretnej ilości,
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny K. Ścisły spytał Naczelnika Wydziału Edukacji o sytuację w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z powstaniem nowej poradni w powiecie.
Pan Naczelnik Witczak odpowiedział, że 3 osoby odejdą, w tym jedna sama
rozwiązała umowę, a dwóm nie zostanie ona przedłużona. Osoby nabywające
uprawnienia emerytalne również nie będą miały przedłużanych umów. Przedstawił
również nowe zadania nałożone na poradnię.
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

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