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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.32.2016
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza w dniu 20.10.2016r.,
które odbyło się w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych
im. ks. Józefa Sieradzana, ul. Częstochowska 99-105.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2017”.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
7. Korespondencja
- pismo pana Michała Mąki w sprawie wynajmu pracowni po
zmarłym artyście Władysławie Kościelniaku.
- pismo pani Marii Żubrowskiej – Gil Dyrektor II L.O. im. Tadeusza
Kościuszki przekazujące „Sprawozdanie z egzaminów maturalnych
matury międzynarodowej – maj 2016”.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Oficjalna prezentacja Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych
im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu.
10.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz wszystkich zebranych. Podziękował panu Dyrektorowi szkoły
za zaproszenie.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował o dodaniu trzech punktów do porządku obrad: jako
punkt 4 projekt uchwały ws uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017”; jako punkt 5. projekt uchwały ws zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok oraz jako punkt 7. projekt uchwały ws zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030.
Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili tak przedstawiony porządek obrad (9 osób).
Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 Wydziału Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki, przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego projektu
uchwały, wyjaśniając, iż w poprzedniej uchwale Rada Miejska przyznała kwotę 20.000
zł na remont kamienicy przy ul. Pułaskiego. Właściciele przedłożyli jednak pismo, w
którym poinformowali, że nie są w stanie przeprowadzić remontu
ze względu na brak wolnych terminów u firm, które mają uprawnienia do tego typu
prac. W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale następuje zwrot kwoty
20.000 zł.
Radny Dariusz Grodziński spytał do jakiego działu wraca powyższa kwota.
Pani Woźniak odpowiedziała, że wraca do budżetu do działu 921. Dodała,
że w uchwale budżetowej jest już wniosek na wykorzystanie tych środków na koncert
kolęd.
Następnie przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowali omówiony projekt uchwały (9 osób).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych, wyjaśnił, iż program roczny doprecyzowuje to co zawarte zostało
w programie wieloletnim. Zmienia się również pod względem dostosowania
do obowiązującej rzeczywistości.
Radny Dariusz Grodziński zwrócił uwagę, że w tym roku pojawiły się zadania
z zakresu rewitalizacji.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (9 osób).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego, przedstawiła zmiany
w budżecie merytorycznie dotyczące działalności Komisji.
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Radny Dariusz Grodziński spytał, czy suma zwiększeń dokonywanych w oświacie
i kulturze jest równa 3 mln 300 tys zł, które zdejmowane są z wydatków majątkowych.
Pani Naczelnik potwierdziła.
Radny Grodziński zwrócił uwagę, że ostatnio pojawił się dziwny zwyczaj,
że do budżetu wpisywane są środku unijne, których nie ma i później się je wycofuje.
W tym momencie sytuacja jest taka, że zdejmuje się z paragrafu środki własne
argumentując to, że został złożony wniosek o dofinansowanie, który będzie
rozstrzygnięty dopiero w grudniu. Radny zaznaczał już przy uchwalaniu budżetu,
że w przypadku oświaty jest on niedoszacowany o 5 mln 200 tys zł. w stosunku
do realnych potrzeb. A teraz oficjalnie poprzez Radę Miejską dokłada się do niego
kwotę 3 mln 180 tys zł. Zdaniem radnego budżet szkół jest uratowany przez to,
że Prezydent nie potrafi przeprowadzić zaplanowanych inwestycji i stąd pojawiły się
pieniądze. Gdyby udało się wykonać zadania inwestycyjne zapisane w budżecie,
to wówczas nie było by z czego dołożyć. Radny wyraził swój sprzeciw wobec takiego
postępowania.
Wiceprezydent Artur Kijewski przypomniał, iż przy okazji omawiania budżetu
zapewnił, że jeżeli braknie szkołom pieniędzy to zostanie im dołożone. Poinformował
również, że przez decyzje poprzedniej władzy należało teraz wydatkować dodatkową
kwotę 500 tys zł na stadion, dlatego samorząd musi się zmierzyć z różnymi
problemami. Budżet jest ogromnym wyzwaniem i należy na bieżąco podejmować
decyzje, by wszystko dograć. Natomiast jak już wspomniał, obiecywał, że szkoły nie
muszą się martwić, ponieważ wydatki na edukację będą zapewnione.
Radna Kamila Majewska stwierdziła, że budżet jest planem finansowym. Tak jak jest
teraz, tak samo było w poprzednich latach, że był on zmieniany setkami uchwał.
Z tego co radna pamięta, to zawsze oświata, która stanowi około 50% całego budżetu,
była niedoszacowana i na koniec roku uzupełniano środki. Na koniec podsumowała,
że wystąpienie radnego Grodzińskiego było „pod publikę”, gdyż odkrywa coś
co od lat było znane i praktykowane.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił o głosowanie: 7 osób za; 2
osoby wstrzymały się od głosu. Omówiony projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany w działach i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności
Komisji.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego, przedstawiła jeden wniosek
z budżetu, który ma swoje odzwierciedlenie w WPF.
Wobec braku pytań przystąpiono od razu do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały w działach i rozdziałach
merytorycznie wynikających z działalności Komisji (9 osób).
Ad.7. Korespondencja
- pismo pana Michała Mąki w sprawie wynajmu pracowni po zmarłym artyście
Władysławie Kościelniaku.
Przewodniczący Komisji zasugerował zwrócenie się do Wydziału Kultury
z zapytaniem, czy były inne propozycje w sprawie wynajmu pracowni.
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Wszyscy radni poparli zatem wniosek o zwrócenie się do Prezydenta z powyższym
pytaniem (9 osób).
- pismo pani Marii Żubrowskiej – Gil Dyrektor II L.O. im. Tadeusza Kościuszki
przekazujące
„Sprawozdanie
z
egzaminów
maturalnych
matury
międzynarodowej – maj 2016”.
Przyjęto do wiadomości.
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna Kamila Majewska poinformowała, że posiada pismo Kaliskiego Klubu
Sportowego „Włókniarz 1925” z prośbą o dodatkowe dofinansowanie klubu
w wysokości 80.000 zł. Powyższa kwota brakuje na rozgrywki ligowe, które odbywają
się głównie w innych województwach, co jest bardzo kosztowne. Zaproponowała
wniosek formalny, aby rozważyć możliwość przyznania dofinansowania brakującej
sumy 80.000 zł.
Pan Robert Trzęsała, Prezes KKS Włókniarz 1925, przedstawił uzasadnienie
dla złożonego pisma z prośbą o dofinansowanie. Wyjaśnił, że na początku planowania
budżetu nie było wiadome, ze dojdzie do reorganizacji ligi. Wszystkie wyjazdowe
mecze przypadły do województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Koszt
wynajmu autokaru to 3.500 zł, do tego dochodzą jeszcze noclegi. Kolejnym
czynnikiem podrażającym budżet są dodatkowe wymagania nałożone na Klub jak np.
ochrona podczas meczu. Na koniec dodał, że ostatni rok obfitował w największe
sukcesy Klubu. Z wyliczeń wynika, że do końca roku Klub musi zabezpieczyć kwotę
200.000 zł na funkcjonowanie, z czego 120.000 zł uważa, że uda się pozyskać
od sponsorów, a po 80.000 zł zwrócono się do Miasta. Pozwoli to na zamknięcie roku
bez długów.
Radny Eskan Darwich - w przypadku, gdy Miasto przyzna brakującą sumę teraz,
co będzie w przyszłym roku?
Pan Prezes odpowiedział, że podpisane są już umowy sponsorskie na przyszły rok.
Miesięcznie wpływy z tego tytułu oscylują w granicach 30 - 45.000 zł. Ostatnio
również baczniej przyjrzano się wydatkom Klubu, by zminimalizować
te niepotrzebne. Podjęte zostały rozmowy z nowymi firmami, które mogłyby wesprzeć
finansowo Klub.
Przewodniczący Koszada poprosił radną Majewską o powtórzenie zgłoszonego
wniosku formalnego w celu jego przegłosowania.
Radna Majewska – rozważenie możliwości dokonania zmiany w budżecie na przyszłej
sesji w sprawie dofinansowania Klubu KKS Włókniarz 1925 w wysokości 80.000 zł.
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, żeby komuś dać, należy komuś zabrać, wymaga
to zatem dokładnej analizy. Wobec powyższego radny nie jest w stanie nad takim
wnioskiem zagłosować w tym momencie. Uważa również, że powinna się najpierw
wypowiedzieć Kaliska Rada Sportu.
Wiceprezydent Artur Kijewski stwierdził, że piłka nożna jest jednym z droższych
sportów, opłaty są wysokie, chociażby te związkowe. Zapewnił, że z każdym klubem,
czy sportowcem rozmawia indywidualnie by znaleźć rozwiązanie. Jeśli nie pozwalają
na to fundusze Miasta, to otrzymują oni wsparcie w innej postaci. Na koniec zwrócił
uwagę, że jednym z kryteriów przy ubieganiu się o pomoc jest ilość ludzi w Kaliszu
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zainteresowanych danym sportem, a więc kibiców, a tych jest na meczach bardzo
dużo.
Radny Edward Prus poprosił radnego Grodzińskiego o większą przychylność
w kwestii sportu. W tej dziedzinie radni nie powinni być podzieleni. Należy zadbać
zatem o piłkarzy, chcemy odzyskać dumę czyli kaliskie siatkarki, jak również mamy
szczypiornistów. Stwierdził, że im więcej pieniędzy zostanie włożone w sport, tym
mniej potem będzie wydatkowane na ośrodki odwykowe itp.
Radny Grodziński stwierdził, że na następną Komisję może przynieść całą teczkę
podobnych wniosków i one wszystkie będą zasadne.
Radny Martin Zmuda przypomniał, że przedmiotowe pismo nie jest projektem
uchwały, nad którym radni już muszą głosować. Stwierdził, że w pierwszej kolejności
należy przedmiotowe pismo skierować do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki, aby tam zostało omówione i w przypadku zgody wskazane źródło
finansowania. Wówczas dopiero radni mogą nad tym zagłosować na listopadowej
sesji.
Radna Majewska powtórzyła po raz kolejny, że we wniosku padło stwierdzenie
„rozważenie możliwości dofinansowania dla klubu na najbliższej sesji”. Jest to zatem
sprawdzenie, czy jest taka możliwość. Prezydent zatem uzna, czy można przekazać,
czy nie taką dotację dla Klubu. Jeśli tak, to może się to uda przegłosować
na najbliższej sesji w projekcie uchwały budżetowej.
Radny Zbigniew Włodarek zwrócił uwagę, że pismo Klubu zostało skierowane
do Prezydenta, czy wobec tego według procedury nie powinno się zaczekać
na stanowisko Prezydenta przesłane do Rady.
Radna Majewska oznajmiła, że jest Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów
i wie, że tego typu wnioski mogą być z inicjatywy radnych skierowane do Prezydenta.
Podsumowała, że nie wycofuje swoje wniosku i prosi o jego przegłosowanie.
Radny Tadeusz Skarżyński zasugerował, aby wykreślić zapis „do najbliższej sesji”,
gdyż Wydział może mieć mało czasu na dokonanie analizy.
Radna Majewska zgodziła się na wykreślenie ze zgłoszonego wniosku powyższego
sformułowania.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli wniosek formalny o rozważenie
możliwości dofinansowania Klubu (9 osób).
Ad.9. Oficjalna prezentacja Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych im. ks.
Józefa Sieradzana w Kaliszu.
Dyrektor Mariusz Pawlak podziękował Komisji za przybycie. Następnie przedstawił
motto szkoły: „Dziś nauka, jutro praca” oraz wizję działalności na 2017 rok.
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Adam Koszada
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