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PROTOKÓŁ nr 0012.4.57.2018
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza

w dniu 22 marca 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  określenia  zadań  i  wysokości  środków

przeznaczonych
na  te  zadania  w  2018  roku  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych.

4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  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  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  zakwaterowanie  w  Bursie
Szkolnej  
w Kaliszu.

7. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  spawie  ustalenia  trybu  udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych
oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania
i wykorzystywania.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego  w  przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków
obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.



11. Informacja Dyrektora na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 14  
w Kaliszu.

12. Korespondencja
-  odp.  Dyrektora OSRiR-u na zapytanie  z  Komisji  w sprawie  remontu szatni

w hali Arena;
- pismo środowisk związanych ze Szkołą Podstawową Nr 3 w sprawie sprzeciwu

wynajmu pomieszczeń szkoły prywatnej placówce;
- pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 w sprawie sprzeciwu wynajmu

pomieszczeń szkoły;
-  pismo  Dyrektora  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej  „Edukator”  w  sprawie

wsparcia działań szkoły w pozyskaniu nowej lokalizacji;
- pismo Kaliskiego Klubu Sportowego Kalisz Sp. z o.o.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzył pan Adam Koszada,  przewodniczący komisji,  który przywitał
wszystkich zebranych radnych oraz gości.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu - 10 osób za (10 obecnych).

Ad  3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2018  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wobec  braku pytań  radni  przeszli  bezpośrednio  do  głosowania:  10  osób  za  (10
obecnych).

Ad 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Projekt  uchwały  krótko  omówiła  Pani  Grażyna  Dziedziak   Naczelnik  Wydziału
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.  
Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 10 osób za 
(10 obecnych).

Ad 5.  Projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  do realizacji  przez  Miasto  Kalisz
zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
Radny Dariusz Grodziński poprosił o krótkie wyjaśnienie dlaczego Miasto Kalisz ma
przejąć  do  realizacji  zadania  z  Powiatu  Kaliskiego  związane  z  udzielaniem przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 funkcjonującą na terenie miasta Kalisza
specjalistycznej  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dzieciom  i  uczniom
niesłyszącym,  słabosłyszącym,  niewidomym  słabowidzącym,  w  tym  z  zespołem



Aspergera ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz
dzieciom niesłyszącym, słabosłyszących, niewidomym słabowidzącym i z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mającym
miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego oraz jakiego rzędu będzie to koszt
i dlaczego nie jest ujęty w projekcie uchwały.
Pan Mariusz  Witczak Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wskazał,  że  Powiat  uruchomił
od  września  własną  placówkę  w  Opatówku,  ale  nie  posiada  ona  wymaganych
uprawnień do realizacji tego zadania wydawanych przez Kuratora Oświaty. Koszty
zawsze ujmowane były  w podpisywanym porozumieniu, a nie w uchwale. Szacowane
koszty w oparciu o kalkulacje Dyrektora Poradni wyniosą 24.000zł.
Następnie  radni  przeszli  do  głosowania  nad  projektem  uchwały:  10  osób  za  (10
obecnych).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie
Szkolnej w Kaliszu.
Pan  Mariusz  Witczak  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  poinformował,  że  wyłącznie
z uwagi na zmianę podstawy prawnej zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały
w tym zakresie.
Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 10 osób za 
(10 obecnych).

Ad.  7.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  spawie  ustalenia  trybu
udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  publicznych  i  niepublicznych  podmiotów
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.
Naczelnik  Wydziału  Edukacji  p.  Mariusz  Witczak  wskazał,  że  w  związku
ze stwierdzeniem nieważności niektórych zapisów w uchwale  Nr XLVIII/633/2018
Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  25  stycznia  2018  roku  przez  Regionalną  Izbę
Obrachunkową  w  Poznaniu  wystąpiła  konieczność  dokonania  stosownych  zmian
i uzupełnienia zapisów.
Odnośnie  projektu  uchwały  radni  nie  mieli  żadnych  pytań,  zatem  przeszli
bezpośrednio do głosowania: 10 osób za (10 obecnych).

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego  w  przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych  prowadzonych  przez  Miasto  Kalisz  oraz  określenia  warunków
obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
Naczelnik Wydziału Edukacji p. Mariusz Witczak poinformował, że treść dotychczas
obowiązujących  przepisów  uzupełniono  o  przyjęty  przez  Radę  Miasta  Kalisza
Program „ Kaliska Karta Mieszkańca”, który uprawnia do korzystania ze zwolnień
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 
Wobec braku pytań radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały: 10 osób za
(10 obecnych).



Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego,
skupiła  się  na  omówieniu  poszczególnych wniosków merytorycznie  wynikających  
z działalności Komisji.
Radny Dariusz  Grodziński  wyraził  swoje  wątpliwości  odnośnie  przekazania  kwoty
25.000zł  z oszczędności z prac konserwatorskich w Klasztorze OO. Franciszkanów
na wydatki  z  przeznaczeniem dla  Dziennego Domu Pomocy  Społecznej  na  środki
żywności  w  związku  ze  sprzedażą  obiadów  na  rzecz  osób  prywatnych  i  dla
pensjonariuszy i poprosił o wyjaśnienie dlaczego właśnie na ten cel zostały przekazane
środki.  Pani  Aneta  Ochocka  poinformowała,  że  nie  posiada  w  tym  momencie
niezbędnych dokumentów aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi i zobowiązała się
zgodnie  z  prośbą  p.  Grodzińskiego  do  przygotowania  odpowiedzi  na  posiedzenie
komisji Rozwoju. Następnie radny Dariusz Grodziński zapytał o wysokość  korekty
subwencji  oświatowej.  Odpowiedzi  udzielił  p.  Mariusz  Witczak  wskazując,
że  w  budżecie  miasta  zmniejszono  subwencję  o  kwotę   o  kwotę  13.124  zł,
a  w  budżecie  powiatu  zwiększono  o  kwotę  494.346  zł.  Z  kolei  radny  Tadeusz
Skarżyński  zapytał  na  jakie  konkretnie  zadanie  nastąpiło  zmniejszenie  wydatków
w  zadaniu  pn.  „Inwestycje  realizowane  w  ramach  społecznych  inicjatyw
inwestycyjnych” o kwotę 50.000 zł.   Pani Aneta Ochocka wskazał,  że nie posiada
takiej  wiedzy  i  zaproponowała,  żeby  w  celu  udzielenia  odpowiedzi  zaprosić
na komisję Rozwoju p. Piotra Cieślaka – kierownika Biura Budżetu Obywatelskiego.
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:  8 osób za, 2 osoby
wstrzymały się (10 obecnych).

Ad. 10. Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
Projekt  uchwały  omówiła  Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego
w  części  dotyczącej  zakresu  działalności  Komisji,  po  czym  radni  przeszli
do głosowania: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 obecnych).

Ad. 11. Informacja  Dyrektora  na  temat  funkcjonowania  Szkoły  Podstawowej
Nr 14 w Kaliszu.
Informację przedstawiła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 Pani Dagmara Zimoch,
która pokrótce scharakteryzowała prowadzoną przez siebie jednostkę. W dalszej części
wypowiedzi  poinformowała  o  pilnej  potrzebie  remontu  nawierzchni  tarasu  oraz
schodów przed wejściem do budynku szkoły ponieważ jego obecny stan techniczny
zagraża bezpieczeństwu uczniów szkoły. Pani Dyrektor wskazała, że dwa lata temu
złożyła wniosek o wykonanie przedmiotowej inwestycji wraz z kosztorysem, który na
2016  rok  wynosił  ponad  80.000zł.  Jak  zaznaczyła  p.  Dyrektor  potrzeba  remontu
wynika również z zaleceń inspektora, który dokonuje przeglądu technicznego budynku
szkoły. Następnie p. Zimoch zapytała o dalsze wspólne funkcjonowanie Niepublicznej
Szkoły Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator funkcjonującej w murach
Szkoły Podstawowej Nr 14. Radny Krzysztof Ścisły poinformował, że Rada Miasta
Kalisz  podjęła  stosowną  uchwałę,  w  której  siedzibę  Niepublicznej  szkoły  KSO
„Edukator”  przenosi  się do Szkoły na ul.  Polnej.  Pan Mariusz  Witczak,  Naczelnik
Wydziału Edukacji wskazał ,że takiej uchwały nie ma, były to tylko wstępne ustalenia



zespołu ds. reformy oświaty. Radny Tadeusz Skarzyński dodał, że również brał udział
w pracach tego zespołu i z tego co sobie przypomina nie było żadnych ostatecznych
ustaleń ale jedynie sugestie i trzeba sprawdzić protokoły z posiedzeń zespołu czy takie
sformułowanie padło.  Głos w dyskusji  zabrał  rodzic jednego z  uczniów ze Szkoły
Podstawowej  nr  3  na  ul.  Ciasnej  wskazując  swoje  ogromne  nie  zrozumienie  dla
pomysłu  przeniesienia  „Edukatora”  do  Szkoły  na  ul.  Ciasną  z  powodu  już
ograniczonej  przestrzeni.  Radny  Krzysztof  Ścisły  zaznaczył,  że  w  poprzedniej
wypowiedzi miał na myśli uchwałę powołującą zespół i nie przypomina sobie aby była
mowa o przenoszeniu  „Edukatora”  do szkoły  na ul.  Ciasną. Radny Martin  Zmuda
wskazał, że Rada Miasta podejmuje uchwały dotyczące sieci szkół publicznych  i w
związku z tym zapytał na jakiej podstawie prawnej Miasto Kalisz szuka siedziby dla
prywatnej szkoły. Naczelnik Wydziału Edukacji p. Mariusz Witczak przyznał, że nie
ma  takich  przepisów.  W  dalszej  części  wypowiedzi  wyjaśnił,  że  przeniesienie
„Edukatora” do szkoły na ul. Polną było nie możliwe ponieważ konstrukcja budynku
nie daje możliwości wydzielenia oddzielnych pomieszczeń, a w szkole na ul. Ciasnej
jest taka sposobność i jak zaznaczył tylko na okres jednego roku szkolnego Następnie
radny  Zbigniew  Włodarek  zaznaczył,  że  problemu  tego  nie  da  się  rozstrzygnąć
na  dzisiejszym  posiedzeniu.  Zaproponował  aby  zorganizować  spotkanie
zainteresowanych osób z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Wiceprezydentem w celu
omówienia i wyboru najlepszego rozwiązania tego problemu. Następnie przedstawić
ustalenia na najbliższej lub na specjalnie w tym celu zwołanej Komisji. Radny  Paweł
Gołębiak  poprosił  o  przygotowanie  przez  Wydział  Edukacji  wykazu  umów
zawieranych przez jednostki oświatowe z innymi podmiotami. 

Ad 12. Korespondencja.
-  odp.  Dyrektora OSRiR-u na zapytanie  z  Komisji  w sprawie  remontu szatni

w hali Arena.
   Radni przyjęli ww. pismo do wiadomości.
- pismo Prezesa KTBS w sprawie kryteriów przydziału lokali.
   Radni przyjęli ww. pismo do wiadomości.
- pismo Kaliskiego Klubu Sportowego Kalisz Sp. z o.o.

  Głos  jako  pierwszy  zabrał  p.  Piotr  Kościelny,  który  wyraził  zbulwersowanie
w  związku  z  nieprzyznaniem  jakiegokolwiek  dofinansowania  dla  zespołu
piłkarskiego Młodzika Młodszego w  niedawno rozstrzygniętym otwartym konkursie
ofert  na zadania sportowe. Jak zaznaczył p. Kościelny chodziło o niewielką kwotę
a  dokładnie  7.800zł  w  stosunku  do  całej  puli,  którą  miało  Miasto  do  podziału
a mianowicie 5.000 000zł. W dalszej części wypowiedzi  wskazał, że nie było takiej
sytuacji aby zespół przechodzący z klubu do klubu na kolejny sezon rozgrywkowy
nie  otrzymał  od  Miasta  ani  złotówki  dofinansowania.  Radny  Dariusz  Grodziński
zapytał p. Piotra Kościelnego ile sekcji i ile drużyn ma nowy KKS  i kiedy tą drużynę
wyprowadził z prawdziwego KKS-u do swojego KKS-u. Jeden  z obecnych rodziców
poprosił o możliwość udzielenia odpowiedzi na to pytanie wskazując, że to nie p.
Piotr  Kościelny  wyprowadził  drużynę  ale  to  rodzice  zgłosili  się  do  niego z  taką
prośbą.  Następnie  p.  Kościelny  poinformował,  że  została  złożona oferta  na  jeden
zespół Młodzika Młodszego na rok 2018.  W wyniku prowadzonej  dyskusji  radna
Kamila  Majewska  zgłosiła  wniosek  formalny  o  przeanalizowanie  sytuacji



nieotrzymania przez Kaliski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. dotacji oraz rozważenia
możliwości  i  formy  wsparcia   Klubu.  Przed  głosowaniem  radny  Grzegorz
Chwiałkowski zapytał czy trenerzy pracują społecznie czy otrzymują wynagrodzenie
i  w  jakiej  kwocie.  Pan  Piotr  Kościelny  poinformował,  że  trenerzy  otrzymują
wynagrodzenie i nie może ujawnić jakie są to kwoty.
Następnie  radni  przeszli  do  głosowania  nad wnioskiem:  10 osób za,  1  osoba   
wstrzymała się (11 obecnych).

Ad 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad 14. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie,
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
           Rady Miasta Kalisza

           /.../
               Adam Koszada

  


