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P R O TO K Ó Ł   Nr 0012.4.54.2017

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 21.12.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w mieście Kaliszu roku 2018

Rokiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  roku  2018  w  Kaliszu

Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

7. Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia
Stypendium Miasta  Kalisza  im.  Świętego  Jana Pawła II,  funduszu
stypendialnego  oraz  zasad,  warunków  i  trybu  przyznawania
stypendiów.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
10. Korespondencja

-  pismo Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  w sprawie  wydelegowania
radnych  do  udziału  w  pracach  Komisji  Konkursowej  powołanej
w  celu  oceny  złożonych  ofert  na  realizację  w  2018  r.  zadań
z zakresu rozwoju sportu
-  Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetu  przez  Miasta  Kalisz  w  projekcie  uchwały  budżetowej
na 2018 rok
-  Uchwała RIO w sprawie opinii  o projekcie  uchwały budżetowej
na 2018 rok
-  Uchwała RIO w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej

11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz zebranych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował o aktualnym porządku obrad, który jest w programie
eSesja, a także o uchwałach RIO w korespondencji.
Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie zatwierdzili porządek obrad (9 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały informując, iż kwota
zapisana na zadania w ramach programu wynosi 2.152.000 zł.
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  słyszał  o  zmianach  ustawy  dotyczącej  sprzedaży
alkoholu i spytał, czy ostatecznie będzie ona ograniczona. 
Pan  Naczelnik  wyjaśnił,  że  ustawa  prawdopodobnie  zostanie  podjęta  w  lutym
i następnie  przedstawił pokrótce zmiany.
Radny  Dariusz  Grodziński  spytał,  jaka  kwota  była  zapisana  w  ubiegłym  roku
na zadania w ramach programu i czy tendencja jest wzrostowa czy malejąca. 
Pan Rogoziński odpowiedział, że w ubiegłym roku było o ok. 150.000 zł mniej, zatem
jest wzrost. 
Radny Krzysztof Ścisły spytał, czy były prowadzone statystyki odnośnie skuteczności
przedmiotowego programu i czy ktoś badał liczbę alkoholików, czy ona się zmniejsza. 
W związku  z  odpowiedzią  Naczelnika,  że  diagnoza  jest  i  liczba  alkoholików  się
zmniejsza  radny  Ścisły  spytał,  dlaczego  w  związku  z  powyższym Miasto  wydaje
więcej na te programy. 
Pan Rogoziński wyjaśnił, iż pieniądze pochodzące ze sprzedaży koncesji są znaczone
i  mogą  być  wykorzystane  tylko  na  ten  cel.  Wydawane  są  nie  tylko  na  leczenie,
ale  również  na  profilaktykę,  a  także  dla  osób  współuzależnionych  –  małżonków,
dzieci, na świetlice socjoterapeutyczne. Dodał, że tendencja się zmienia i faktycznie
więcej  środków  będzie  przeznaczane  na  działania  profilaktyczne,  które  ograniczą
uzależnienia, niż na samo leczenie. 
 W dalszej dyskusji na temat prac Komisji ds. alkoholowych, zlecenia zadań w ramach
programu,  inwestowania  w sport  by  przeciwdziałać  uzależnieniom wśród młodych
ludzi  udział  wzięli  radni:  Zbigniew  Włodarek,  Edward  Prus,  Krzysztof  Ścisły,
Grzegorz Chwiałkowski. 
Na  koniec  rozmowy  radny  Eskan  Darwich  dopytywał  o  ilość  sprzedaży  napojów
alkoholowych, na co pan Rogoziński zapewnił, że przygotuje takie dane.
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób). 
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił kilka słów wyjaśnienia do przedmiotowego projektu uchwały informując,
iż środki psychoaktywne nabierają nowych form oraz nowych kanałów dystrybucji.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób). 



Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  w  mieście  Kaliszu  roku  2018
Rokiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Przewodniczący spytał, czy są jakieś pytania do przedmiotowego projektu uchwały?
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że są trzy uchwały w tej samej sprawie, czyli
przyszły  rok będzie  pod nazwą trzech jubileuszy.   Spytał,  czy  jest  już  znany plan
obchodów,  na  co  pani  Grażyna  Dziedziak,  Naczelnik  WKSSiT,  odpowiedziała,
że dopiero odbędzie się spotkanie robocze, na którym zostanie to ustalane.
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób). 
Ad.6.   Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem
Obchodów Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób). 
Ad.7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium
Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad,
warunków i trybu przyznawania stypendiów.
Pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  oznajmił,  że  zmiana
przedmiotowego projektu uchwały związana jest ze zmianą systemu oświaty.
Radny Eskan Darwich spytał o wielkość kryterium dochodowego.
Naczelnik  Witczak  odpowiedział,  że  kryterium wynosi  1.000  zł  brutto  na  członka
rodziny i nie zmienia się w tej uchwale. Wyjaśnił, że od 2015r. obowiązuje w ustawie
o  pomocy  socjalnej  określone  kryterium  dochodowe  i  w  tym przypadku  jest  ono
uwzględnione. Na koniec dodał, że jeżeli zmieni się kryterium dochodowe w uchwale
o stypendium Jana Pawła II to zmieni się cała idea stypendium.
Radny  Darwich  stwierdził,  że  przy  wzroście  minimalnego  wynagrodzenia  należy
pomyśleć o zmianie kryterium dochodowego i również je podnieść. 
Naczelnik Witczak poinformował, iż uchwała w sprawie stypendium była inicjatywą
radnych i radni mają prawo ją zmieniać, należy przypomnieć sobie inicjatywę i sens
jej powstania i przeanalizować ewentualne zmiany i  w jakim kierunku mają one pójść.
Radny  Tadeusz  Skarżyński  spytał,  czy  jest  w  budżecie  określona  pula  pieniędzy
przeznaczona  na  stypendia,  czy  może  się  zdarzyć  tak,  że  dziecko,  które  spełnia
kryteria nie otrzyma stypendium.
Pan Naczelnik  wyjaśnił,  iż  w budżecie  zapisana  jest  kwota  600.000 zł  na  ten  cel
i zdarza się tak, że jest ona niewystarczająca. Wówczas Kapituła ds.  przyznawania
stypendiów Miasta Kalisza na posiedzeniu ustala, kto otrzyma stypendium. 
Radny  Skarżyński  zasugerował,  aby  zatem  po  zakończeniu  najbliższej  edycji
przyznawania  stypendiów  zobaczyć,  czy  dane  liczbowe  się  zmieniają,
czy rzeczywiście kryterium dochodowe stało się przeszkodą. Na tej podstawie można
by było podejmować dalsze decyzje. Poprosił zatem o takie dane. 
Radny Dariusz Grodziński poinformował, iż kontrowersje biorą się również z faktu,
iż dwoje rodziców pracuje na najniższej krajowej i wówczas dochód wyniesie 2.100
zł, a zatem kryterium będzie przekroczone, podczas gdy właściciel prywatnej firmy nie
wykaże dochodów,  a w rzeczywistości  jego status  majątkowy jest  wyższy od tego
pracującego na najniższej krajowej i wówczas jego dziecko otrzyma stypendium. Stąd
ta  niesprawiedliwość.  Zatem  faktycznie  przy  powstawaniu  stypendiów  inne  były
założenia  i  inna  była  sytuacja  materialna  mieszkańców.  W związku  z  powyższym



warto przeanalizować zmiany do regulaminu stypendium.  Po drugie  radny zwrócił
uwagę na ludzi  zamieszkałych poza Kaliszem,  którzy pracują w mieście i  których
dzieci uczęszczają do kaliskich szkół, a nie mogą otrzymać stypendium. 
Radny Skarzyński wyjaśnił, że ludzie mieszkający w Kaliszu płacą podatki i z tych
podatków  wypłacane  są  stypendia.  Chodzi  zatem  o  to,  że  mieszkańcy  Kalisza
ze swoich podatków będą finansować ludzi, którzy płacą je w innej gminie. 
Radny Grodziński stwierdził, że jeśli zależy Miastu na rozwoju, to przecież za dziećmi
idzie subwencja.
Radna  Kamila  Majewska  ad  vocem,  jeżeli  Miastu  zależy  na  rozwoju  to  właśnie
przyznawanie  stypendium  tylko  mieszkańcom  Kalisza  będzie  przywilejem,  który
może  zachęcić  ludzi  zamieszkujących  ościenne  gminy  do  płacenia  podatków
w Kaliszu. Wówczas, gdy rozliczać się będą w kaliskim Urzędzie Skarbowym nabędą
prawa do stypendium, a budżet Miasta również zyska. 
Na  koniec  wypowiedzi  radny  Darwich,  radny  Włodarek  oraz  radny  Skarżyński
wspólnie ustalili,  że  po zakończonej  obecnej  edycji  przyznawania  stypendiów i  po
uzyskaniu dokładnych informacji podsumowujących liczbowo i finansowo jego efekty
w kolejnym roku radni przystąpią do wypracowania nowego projektu uchwały w tej
sprawie. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób). 
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta,  przedstawiła wnioski merytorycznie podległe
działalności Komisji.
Radny  Dariusz  Grodziński  spytał  o  przeznaczenie  kwoty  26.000  zł  dla  szkół
podstawowych.
Pan Mariusz  Witczak,  Naczelnik Wydziału Edukacji,  wyjaśnił,  że powyższa kwota
przeznaczona jest na remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 8.
Radny Tadeusz Skarżyński  spytał  o  szczegóły remontu w Publicznym Przedszkolu
Nr 1 przy ul. Pułaskiego.
Pan Naczelnik odpowiedział, że była wymiana starego psującego się pieca olejowego
na  nowy  gazowy,  jednak  dotychczasowa  instalacja  nie  wytrzymała  ciśnienia.
W związku z faktem, iż jest okres zimowy podjęto decyzję o czasowym przeniesieniu
Przedszkola do budynku Młodzieżowego Domu Kultury na okres remontu, który może
potrwać około 3 miesięcy. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  6  osób  za,  3  osoby
wstrzymały się  (9 osób). 
Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła dwa zadania merytorycznie podległe
działalności Komisji.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się
(9 osób). 



Ad.10. Korespondencja
-  pismo  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wydelegowania  radnych
do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych
ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu rozwoju sportu
Radny Tadeusz Skarżyński zgłosił radnego Grzegorza Chwiałkowskiego
Radny Martin Zmuda zgłosił radnego Zbigniewa Włodarka.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
W  związku  z  brakiem  dalszych  zgłoszeń  i  uzyskaniem  potrzebnej  liczby  dwóch
zgłoszeń  poddano  powyższe  kandydatury  pod  głosowanie.  Wszyscy  radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali kandydatów (9 osób).
-  Uchwała RIO w sprawie opinii  o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
przez Miasta Kalisz w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Przyjęto do wiadomości.
- Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Przyjęto do wiadomości.
- Uchwała RIO w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej
Przyjęto do wiadomości.
Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  wystąpił  z  wnioskiem  o  upamiętnienie
właściciela budynku obecnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Pułaskiego. Chodzi o tablicę
na  ścianie  informującą  o  darowaniu  w  ‘45  roku  budynku  przez  ówczesnego
właściciela, który miał charakterystyczną brodę.
Przewodniczący  Komisji  zaproponował,  aby  w  pierwszej  kolejności  sprawdzić
nazwisko tego właściciela i wówczas wystąpić ponownie z dokładnie sprecyzowanym
wnioskiem. Wszyscy radni przystali na powyższą propozycję.

Radny Dariusz Grodziński, w związku docierającymi do niego informacjami,
spytał,  czy zdarzyła się sytuacja,  że w jakiejś szkole od 16 grudnia nie wydaje się
obiadów finansowanych przez MOPS.
Pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  poinformował,  iż  nie  słyszał
o takiej sytuacji, a gdyby ona miała miejsce to pewnie miał by telefony w tej sprawie.
Formalnie  jednak  wydawanie  obiadów  odbywa  się  pomiędzy  Ajentami  stołówek
a MOPS-em poza Wydziałem Edukacji. 
Radny  Grodziński  nie  wie,  o  którą  dokładnie  szkołę  chodzi,  ale  skoro  dostał  taki
sygnał  to  chciał  to  sprawdzić.  Z tego co wie,  to  brakowało w budżecie  pieniędzy
na działalność MOPS-u.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że brakująca kwota na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została w budżecie uzupełniona. 
Radny  Eskan  Darwich  zobowiązał  się  do  zadania  tego  pytania  na  najbliższym
posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, na którym będzie obecna
pani Dyrektor MOPS-u.

Radny  Grodziński  poruszył  również  temat  działalności  Niepublicznego
Przedszkola w Parku Miejskim, którym obecnie zarządza nowy właściciel. Usłyszał
bowiem,  że  przedszkole  zostało  wyposażone  w  urządzenia  oraz  zabawki
nie posiadające wymaganych certyfikatów. Radny sam widział meble z Ikei, które są
do  użytku  prywatnego,  a  nie  publicznego.  Zwrócił  również  uwagę  na  problemy



ze  spełnieniem  wymogów  przeciwpożarowych  oraz  sanepidowskich.  Spytał,
czy Wydział Edukacji kontroluje takie rzeczy. 
Naczelnik Witczak wyjaśnił,  że aby przedszkole mogło zostać zarejestrowane musi
posiadać aktualne zgody i  opinie Sanepidu oraz Straży Pożarnej.  Takie dokumenty
przedszkole  posiadało  i  zostało  wpisane  do  rejestru  i  rozpoczęło  działalność
z grudniem br. Faktem jest, iż zdążyła się już odbyć kontrola Sanepidu na wniosek
„życzliwych osób”. Pan Naczelnik czytał notatkę z kontroli i ogólnie nie stwierdzono
w niej nieprawidłowości poza tymi, o których wspomniał radny Grodziński. Wydział
zatem jest na bieżąco informowany o wszystkim. 

Pani  Hala  Marcinkowska  z  Kaliskiej  Inicjatywy  Miejskiej  poinformowała
radnych o wystosowaniu pism z prośbą o wypełnienie informacji  na temat danych
osobowych  oraz  adresowych  radnych.  Poprosiła  o  ich  wypełnienie  i  odesłanie,
aby uzupełnić profile radnych na stronie KIM, by każdy mieszkaniec mógł dowiedzieć
się więcej informacji na temat składu Rady Miejskiej.
Ad.12. 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


