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Protokół nr 0012.4.15.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w 22 października 2015 r. w Gimnazjum nr 9 im. Jana
Pawła II, ul. H. Sawickiej 22-24
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o funkcjonowaniu Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w roku
szkolnym 2015/2016.
4. Korespondencja:
-uchwała nr SO-0953/57/1Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2015 r. w
sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2015 roku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji witając
wszystkich radnych, panią dyrektor, naczelników oraz przybyłych gości.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o:
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (pkt 4)
Punkt 3 stał się punktem 5, a 4 – 3.

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Głosowanie: wszyscy za (9/9)
Ad. 3. Korespondencja:
-uchwała nr SO-0953/57/1Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyrażenia
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze
półrocze 2015 roku.
Pani Ewelina Dudek - opinia jest pozytywna. W opinii zespół RIO przedstawił
najważniejsze dane budżetowe, jaki jest procent wykonania planu dochodów, planu
wydatków. Nie wskazuje na żadne uchybienia i rozbieżności. Podobnie jeśli chodzi o
przychody i rozchody. Miasto nie posiadało zobowiązań jeśli chodzi o wydatki. Dane
są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi przekazane w informacji pana prezydenta.
Podobnie jeśli chodzi o kształtowanie się WPF za I półrocze 2015 r. Nie zauważono
tutaj żadnych uchybień i wskazano na informację pozytywną w tym zakresie.
Jednocześnie wyraził swoją opinię Składu Orzekającego o informacji z realizacji
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze. Opinia pozytywna jest również w
tym zakresie.
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani Ewelina Dudek- pierwszą pozycją jest przyjęcie do dochodów i wydatków dotacji
celowej od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych niepublicznych.
Kolejną zmianą - na podstawie wniosku naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki – tj. ruch
w ramach działu 926 – w związku z odstąpieniem realizacji zadań z zakresu rozwoju
sportu przez kaliskie kluby sportowe realizowane w formie dotacji, łączna kwota 10
800 zł, Wydział Kultury wnioskuje w połączeniu z oszczędnościami o przesunięcie tych
pieniędzy na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań z zakresu sportu.
Kolejną zmianą to są zwiększenia wydatków majątkowych w formie dotacji celowej
dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do
prowadzenia bieżącej działalności statutowej. Druga to dotacja podmiotowa – dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową. Na wniosek m.in. pana
naczelnika - zmiany w ramach wydatków bieżących w rozdziale 854 15 pomoc
materialna dla uczniów, przesunięcie takie, że musimy dofinansować szkoły
niepubliczne. Zwiększenie w rachunku dochodów własnych w jednostkach
oświatowych, szkoła podstawowa nr 8 pozyskała dochody ponadplanowe 10 tys. zł i
przeznacza to na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i podobnie w szkole
podstawowej nr 9 – pieniądze chcą przeznaczyć na zakup usług remontowych.
Ostatnią pozycją - na wniosek naczelnika Wydziału Edukacji – podsumowanie
ostatniego kwartału, przesunięcia w ramach grup między szkołami: m.in. oszczędności
i zmniejszenie planów w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków majątkowych
w przedszkolach. Są to zmiany w budżecie miasta. Natomiast zmiany w budżecie
powiatu – zmniejszenie w rozdziale 801 10 gimnazja- dotacja podmiotowa dla
gimnazjów dla dorosłych kwota 47 700 zł w związku z brakiem zainteresowania,
powstały oszczędności. Oszczędności zostały przeznaczone na zwiększenie w szkołach
zawodowych na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych na
zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych w związku z wzrostem liczby uczniów i na

wyposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny i zwiększenie w szkołach zawodowych na
dotację podmiotową. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – dotacja podmiotowa,
kwota 27 700 zł.
Radny Tadeusz Skarżyński – ja bym prosił o przybliżenie kwestii związanych z
wydatkami na sport. 21 tysięcy się pojawiło, czy ja mógłbym wiedzieć na co one
zostaną przeznaczone?
Pani Ewelina Dudek- seminaria, turnieje, zawody, wymiana zagraniczna kaliskich
sportowców, takie bieżące wydatki to będą.
Radny Tadeusz Skarżyński – jest to zaplanowane jakoś szczegółowo?
Pani Urszula Bogaczyk- ogólnie.
Radny Dariusz Grodziński – dlaczego są szkolenia w tej kategorii wiekowej w kpr?
Pani Urszula Bogaczyk- została przeniesiona grupa, którą przejął Uczniowski Klub
Sportowy "NIKE" i oni zrezygnowali z kategorii wiekowej.
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada - mam pytanie odnośnie Galerii
Tarasina, tam jest zakup książek medycznych.
Pani Ewelina Dudek - między innymi. Tam są m.in podręczniki lekarskie Ludwika
Perzyny na bieżącą działalność statutową
Radna Kamila Majewska – mnie zastanawia celowość książek medycznych do Galerii
Tarasina.
Pani Ewelina Dudek - chodzi o unikatowe, zabytkowe książki, białe kruki, one nie były
nawet oddane do druku.
Radny Paweł Gołębiak – mogę się mylić, ale Miejska Biblioteka jest instytucją, która
jest wyspecjalizowana w archiwizowaniu książek. Czemu biblioteka nie wystąpiła z
takim czymś?
Pani Ewelina Dudek - to jest dla biblioteki, dla galerii sztuki jest 15 700 na zakup
sprzętu audio.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok został
zaopiniowany pozytywnie. Głosowanie: wszyscy za (10/10)
Przewodniczący Komisji poinformował, iż najbliższa komisja odbędzie się w V
Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego.
Ad. 5. Informacja o funkcjonowaniu Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w roku
szkolnym 2015/2016.
Pani Aneta Justyńska, dyrektor Zespołu Szkół nr 9 – Zespół Szkół składa się z
Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II oraz z VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły
Mistrzostwa Sportowego. Sport jest bardzo ważnym elementem kształcenia i
wychowania młodzieży. W gimnazjum od 3 lat funkcjonuje Siatkarski Ośrodek Szkolny.
Jest to program pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego
Związku Piłki Siatkowej. W ubiegłym roku szkolnym gimnazjum po raz drugi z rzędu
zajęło I miejsce w rankingu na najbardziej usportowioną szkołę w Wielkopolsce. W
pierwszym roku działania Szkoły Mistrzostwa Sportowego, siatkarze zajęli IV miejsce
na poziomie województwa w rozgrywkach szkolnych i IV miejsce w półfinałach Polski
w rozgrywkach klubowych. Działa również Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Amber, który działa przy naszej szkole. W mijający roku mieliśmy troje laureatów
wojewódzkich konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych. Szkoła ma też liczne grono
uczniów, którzy otrzymują stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II. Gimnazjum

nawiązało kontakty partnerskie ze szkołami w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Szkoła
jest nowa, ma dopiero 11 lat, jednak szpeci odpadający wielkimi płatami tynk. Od 3 lat
dyrekcja szkoły składa do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu wnioski o
naprawę elewacji szkoły, niestety w budżecie miasta nie przewidziano dotąd funduszy
na remont. Ostatnia kontrola stanu technicznego budynku wykonana przez Inspektora
Budowlanego w maju 2015 roku wykazała ubytki tynku na ścianach auli, ale także na
ścianach segmentów dydaktycznych, na ścianach sali sportowej
i bloku
żywieniowego, tj. około 30 % ogólnej powierzchni elewacji. Wstępne koszty naprawy
sięgają blisko 300 tys. zł gdybyśmy chcieli całą szkołę otynkować na nowo. Są to
wydatki, które przekraczają możliwości finansowe szkoły.
Radny Edward Prus – czy specjalista co oceniał wskazał na przyczynę?
Pani Aneta Justyńska – nie wskazywał na przyczynę, tylko określił wielkość degradacji
tej elewacji zewnętrznej. Bardzo proszę o zainteresowanie problemem, zaplanowanie
pieniędzy w przyszłorocznym budżecie na sfinansowanie tego remontu. Pragnę też
zasygnalizować drugi problem, otóż w zarządzie dyrektora Zespołu Szkół pozostaje
duży teren zielony przed szkołą oraz parking na 160 samochodów, teren ten nie jest
ogrodzony. Jako zarządca jestem zobowiązana do utrzymania ładu, porządku i do
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, tymczasem parking szkolny stał się drogą
przejazdową. Wielu kierowców nie przestrzega przepisów, jeżdżą z nadmierną
prędkością, nie zwracają uwagi na pieszych. Mieszkańcy traktują parking szkolny jak
własny, przeliczyliśmy, że zajmują oni około 100 miejsc parkingowych. Trudno
utrzymać czystość na tym terenie, normą stało się przechodzenie przez trawnik, czy
wyprowadzanie psów na trawnik, zwracanie uwagi kończy się wyzwiskami, jesteśmy
bezradni. Do tego dochodzą jeszcze imprezy w hali, dziesiątki samochodów
zaparkowanych na trawnikach. Nasze propozycje rozwiązania problemu- myślimy, że
można by ograniczyć teren szkoły i oddać większą część parkingu w zarząd np. miasta,
wtedy my jako szkoła moglibyśmy założyć szlabany. Podobne problemy ma też hala
Arena. W myśl przepisów bhp teren szkoły powinien być ogrodzony.
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada – w którym miejscu kończy się parking
od szkoły a w którym miejscu zaczyna Areny?
Pani Aneta Justyńska – na łączeniu wysokości hotelu. Gdyby iść za tym pomysłem by
ograniczyć zarząd, to wtedy można by to było ogrodzić.
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada – pamiętajmy, że na tak dużym osiedlu
ogrodzić taki obszar, to tych parkingów będzie mało. To co pani wspomniała, że Arena
robi interesy, ale z reguły są to weekendy i szkole to raczej nie przeszkadza.
Pani Aneta Justyńska – tak, ale mamy zdjęcia. Na ostatnim Kabaretonie, widzowie
zaparkowali na całym naszym parkingu. Mamy z tym problem. My to utrzymujemy, my
płacimy duże pieniądze np. za podlewanie, za utrzymanie. Trudno porozumieć się z
sąsiadami.
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada – myślę, że zajmowanie całego parkingu
byłoby przeszkodą dla mieszkańców okolicznych bloków, niemniej jednak można by
wprowadzić zakaz wjazdów np. busów lub by miasto było zarządcą tego terenu z
wyznaczeniem miejsc.
Pani Aneta Justyńska – to jest nasz wniosek.
Pan Mirosław Dybowski - nam chodzi o to, że na początku wjazdu jest znak "zakaz
wjazdu - nie dotyczy interesantów szkoły" ustawiony przez Zarząd Dróg Miejskich.

Nikt tego nie przestrzega. Przewidujemy problem, że zacznie zapadać się studzienka.
Radny Tadeusz Skarżyński- wydaje mi się, że w dużej mierze chodzi o to, że szkoła jest
zobowiązana do utrzymywania terenu, który przez szkołę nie jest wykorzystywany.
Radny Paweł Gołębiak - czy była zrobiona jakaś symulacja, ewentualnie ile by
kosztowało ogrodzenie szkoły, czy było to konsultowane z Zarządem Dróg Miejskich i
z Wydziałem Inwestycji? Od tego trzeba by było zacząć, od zmiany projektowej szkoły,
ile to będzie kosztować i jak to przeprowadzić, bo inaczej nie ruszymy z miejsca. Moja
propozycja jest taka by skonsultować to z Zarządem Dróg Miejskich.
Pan Mirosław Dybowski - my już takie czynności podjęliśmy. Zamontowaliśmy kilka
słupków drogowych. Parking łącznie z Areną liczy 450 miejsc, a na halę przyjeżdża 2
tysiące.
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada – ustawianie tych słupków troszeczkę
szpeci, natomiast wniosek do Straży Miejskiej o bezwzględne karanie.
Pani Aneta Justyńska – ja za każdym razem dzwonię i przyjeżdżają.
Radna Kamila Majewska – ja myślę, że problem na tym osiedlu jest o dużo większy, bo
to jest potężne osiedle. To jest ogromny obiekt, który ma imprezy masowe i parkingi w
odpowiedniej ilości nie zostały zabezpieczone. W poprzedniej kadencji, radny
Zbigniew Włodarek proponował byłemu prezydentowi, by teren gdzie jest teraz "Piotr i
Paweł" był przeznaczony na piętrowy parking. Niestety zostało to sprzedane pod
obiekt, który w tej chwili jest zamknięty. Myślę, że ten problem trzeba będzie szerzej
rozwiązać. Poprosiłabym panią dyrektor o to, by sformułowała wniosek. Skierujemy
go do prezydenta.
Pani Aneta Justyńska – ograniczenie terenu szkoły, oddanie większej części parkingu w
zarząd np. Miasta, a my jako szkoła zajmiemy się ograniczonym terenem, wtedy będę
mogła sprawować rzetelny zarząd nad tą częścią.
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada - postawmy jeszcze znak zakazu wjazdu
busów, autobusów.
Wniosek został pozytywnie jednogłośnie przegłosowany. Głosowanie: wszyscy za
(9/9)
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada – czy państwo będziecie składali
wnioski do budżetu odnośnie elewacji?
Pani Aneta Justyńska – tak, chciałbym aby ująć w budżecie na przyszły rok remont
elewacji budynku Zespołu Szkół nr 9.
Radny Tadeusz Skarżyński - pisma w tej sprawie zostały wysłane?
Pani Aneta Justyńska – tak. Interesuje nas wszystko cokolwiek zostanie podjęte, żeby
pomóc szkołę wyremontować. Sama aula to jest około 60 tys. zł.
Radny Zbigniew Włodarek – to nie jest jedyny przykład w Kaliszu.
Radny Grzegorz Chwiałkowki – kilka lat temu był problem z przełożeniem parkietu.
Czy to zostało dokonane?
Pani Aneta Justyńska – to w 17-stce było. To nie u nas.
Radny Zbigniew Włodarek – szukać takich wykonawców i takich technologii, żeby
wystarczyło na ćwierć wieku a nie na trzy lata.
Pani dyrektor oprowadziła radnych oraz gości po placówce.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Adam Koszada zamknął
posiedzenie komisji.

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

