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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.41.2017
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza w dniu 23.03.2017r.,
które odbyło się w Szkole Podstawowej „Jagiellończyk”, ul. Ciasna 16.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały ws ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Kalisz.
4. Projekt uchwały ws dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.
5. Projekt uchwały ws dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.
6. Projekt uchwały ws przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
7. Projekt uchwały ws zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
9. Zapoznanie się z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Szkoły
Podstawowej „Jagiellończyk” .
10.Korespondencja.
11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, Adam Koszada,
witając wszystkich obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad w którym przyjęto dodatkowo sześć
projektów uchwał.
Wszyscy jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek obrad ( 12 obecnych).
Ad. 3. Projekt uchwały ws ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Wobec wcześniejszego zapoznania się radnych z materiałem i brakiem pytań
przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowano przedmiotowy projekt uchwały (12 osób za, 12 obecnych).
Ad. 4. Projekt uchwały ws dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawił projekt
uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Radny Tadeusz
Skarżyński wycofał się z głosowania. Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany ( 8 osób za, 3 osoby przeciw, 1 osoba nie głosowała).
Ad. 5. Projekt uchwały ws dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 .
Pan Mariusz Witczak przedstawił projekt uchwały. Na pytanie radnego Tadeusza
Skarżyńskiego
dotyczące
odwodu,
odpowiedział
pan
Naczelnik
M. Witczak. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały. Radny Tadeusz Skarżyński wycofał się z głosowania
(7 osób za, 3 osoby przeciw, 1 osoba nie głosowała).
Ad. 6. Projekt uchwały ws przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
Pan Naczelnik M. Witczak omówił projekt uchwały. Nadmienił, że realizowane
będą zadania powiatu do końca sierpnia tego roku. Jest już przygotowana
uchwała o powołaniu nowej poradni, prowadzone są rozmowy z panem starostą
na temat ewentualnych przepływów kadrowych. Poradnia na dzień dzisiejszy
nie ma dyrektora, będzie on wyłoniony w konkursie. Dyrektor nowej poradni
będzie powołany od 1 września, ponieważ wtedy dopiero formalnie powstanie
poradnia.
Radny K. Ścisły zapytał, co będzie w sytuacji, kiedy spełni się wariant
pesymistyczny i starostwo zatrudni swoich pracowników. Czy zaplanowano
jakiś plan awaryjny?
Pan Naczelnik odpowiedział, że taki plan jest przygotowany. Zaplanowane jest
wtedy przesunięcie pracowników poradni do szkół, na stanowiska pedagogów

i psychologów. Radny K. Ścisły poprosił o przedstawienie na następnym
posiedzeniu komisji konkretnego planu, żeby tych ludzi nie zostawić na lodzie.
Pan Naczelnik zobowiązał się do przedstawienia planu awaryjnego dla
pracowników poradni.
Radny Grodziński dopytywał o stronę finansową reformy. Czy z prowadzonych
rozmów wynikało już ile będzie kosztowało funkcjonowanie nowej poradni
powiatowej. Pan Naczelnik odpowiedział, że nie.
Radny Z. Włodarek, wspomniał, że z tego co pamięta to powiat kiedyś
prowadził poradnie, ale zdecydował się przekazać ją Miastu. Naczelnik Witczak
wyjaśnił, że w latach dziewięćdziesiątych poradnia miała charakter wojewódzki.
W latach późniejszych wprowadzono podział na powiaty i stała się poradnią
powiatową.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (12 głosów za,
12 obecnych).
Ad. 7. Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka omówiła projekt uchwały w części dotyczącej
merytorycznej komisji. Radny T. Skarżyński zapytał pytanie dotyczące podziału
subwencji oświatowej. Pan Naczelnik Witczak wyjaśnił, że ogółem wartość
subwencji w budżecie państwa się nie zmienia, natomiast zmienia się podział
finansowania poszczególnych jednostek oświatowych. Pani Skarbnik dodała,
że tworząc projekt budżetu państwa, przyjęto pewne zasady, które w wyniku
zatwierdzenia tego budżetu są korygowane poprzez system wag i dlatego
wielkość, która była była wstępnie dla naszego projektu budżetu przyjęta
i zatwierdzona, teraz musi ulec zmianie. Istnieje obowiązek, aby do końca marca
dokonać korekt. Wydział Edukacji zaproponował, aby dotacje zostały zdjęte
z jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz nie będących jednostkami
sektora samorządu terytorialnego.
Radny D. Grodziński zauważył, że budżet w zakresie oświaty nie powinien być
uchwalany na poziomie niższym niż w poprzednim roku, ponieważ jest
to miarodajny wskaźnik faktycznych wydatków.
Radny K. Ścisły zapytał, czy w szkołach jest aż tak źle, czy dyrektorzy mają tak
duże ambicje, że trzeba z roku na rok coraz więcej dokładać. Radny Grodziński
wspomniał, że rozmawia z dyrektorami i w wielu placówkach nie ma nawet
zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w miesiącach
wrzesień, październik. Uzupełniane są te braki jesienią, ale w dokumentach
i w świadomości osoby zarządzającej jest niedobór. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, aby nie było zabezpieczonych
środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w tych miesiącach. Radny
Skarżyński dodał, że dyrektor takiej placówki musiałby popełnić olbrzymi
dopuszczając do takiej sytuacji. Zaznaczył, iż nie sądzi, aby którykolwiek
z kaliskich dyrektorów był osobą aż tak nieodpowiedzialną, aby w budżecie nie
zaplanować środków na wynagrodzenia dla swoich nauczycieli. Po drugie jeśli
chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem szkoły, wiadomo że sam system

oświaty pozostawia wiele do życzenia ale to już jest związane
z rozstrzygnięciami trochę wyżej, niż zasięg naszego miasta. Pani Skarbnik
wyjaśniła, że wynagrodzenia w oświacie są taką wielkością, którą na etapie
planowania budżetu, w styczniu, trudno określić, ponieważ nauczyciele się
doszkalają, ich wynagrodzenia wzrastają i dlatego właśnie we wrześniu, kiedy
w nowym roku szkolnym zaczynają pracę, a ich wynagrodzenie wzrasta,
przekazywane są dodatkowe środki.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany (9 głosów za, 3 osoby
wstrzymały się od głosu, 12 obecnych).
Ad. 8. Projekt uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka omówiła projekt uchwały.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany (9 głosów za, 3 osoby
wstrzymały się od głosu, 12 obecnych).
Pani Anna Narewska, Dyrektor III L.O. w Kaliszu zwróciła się do Komisji
o przychylność w kwestii przebudowy frontu budynku celem przywrócenia
pierwotnego wyglądu oraz poprawy jego funkcjonalności.
Radny Skarżyński zapytał, czy chodzi tylko o wejście do budynku i jaki jest
będzie koszt tej inwestycji. Pani Dyrektor wyjaśniła, że jeśli chodzi o wejście to
będzie to koszt 60.000 zł, natomiast skwer będzie zrobiony w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
Pani Katarzyna Hybś, Dyrektor SOSW Nr 2, wspomniała poruszaną już
grudniu, w poprzednim roku sprawę warunków technicznych budynku przy
ul. Kordeckiego 19. W latach poprzednich złożone zostały cztery wnioski
inwestycyjne, lecz do dzisiaj nie zostały podjęte żadne decyzje. Mamy marzec,
minęły cztery kolejne miesiące od grudnia, we wrześniu zacznie się nowy rok
szkolny, a tak naprawdę nie podjęto żadnych działań w tym kierunku. Na ten
moment niezbędne jest, przed rozpoczęciem roku szkolnego, wykonać
niezbędne prace, które nie pozwolą aby Sanepid, Straż Pożarna czy nadzór
budowlany zamknęli ośrodek. Wyjaśniła, że obecnie przyjmowanych do
placówki na zajęcia wczesnego wspomagania jest 80 mieszkańców Kalisza od
0 do 5 roku życia. Ośrodek niebawem ma stać się koordynatorem w ramach
programu rządowego „Za życiem”. Będą tu przyjmować lekarze i fizjoterapeuci,
a budynek nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych. Pani Hybś zapytała, co
Komisja ma zamiar zrobić w tej sprawie. Radny D. Grodziński, stwierdził, że są
dwie możliwe ścieżki postępowania w tej sytuacji. Pierwsze, to czekać na
orzeczenie Komisji Regulacyjnej, wyjście drugie, to w jak najkrótszym czasie
uregulować warunki własnościowe działki oraz budynku. Zaznaczył, że
znalezienie budynku, do którego można przenieść ośrodek jest raczej nierealne.
Do rozmowy włączył się radny Edward Prus informując, iż w najbliższym
czasie, w Szczypiornie, rozpoczęta będzie budowa więzienia. Zaproponował, że
można by było Szkołę Podstawową w Szczypiornie i SOSW Nr 2 połączyć
w jeden budynek, ponieważ znajduje się tam wystarczający teren, który jest

własnością miasta. Radna Kamila Majewska poprosiła, aby pan Naczelnik
M. Witczak wypowiedział się w tej sprawie. Pan Witczak odpowiedział, że tutaj
chodzi o inwestycję na poziomie kilku milionów, więc nie należy to do
kompetencji jego wydziału, tylko do WRI. Radny Paweł Gołębiak spytał, ile
miejsc noclegowych jest potrzebnych. Pani Hybś odpowiedziała, że około 60
miejsc. W krótkiej dyskusji wzięli także udział radny Skarżyński i pan
M. Witczak. Radny K. Ścisły zaznaczył, że istnieje film, w którym rabini
żydowscy mówią, że godzą się na to, aby tam była szkoła. Poinformował, że
dostarczył ten film do ratusza, a nikt nie chce z tego korzystać. Poprosił, aby
radni podjęli natychmiastowe decyzje w kierunku zmuszenia Prezydenta do
podjęcia stanowczych kroków. Zaznaczył, że w styczniu 2015 roku była
uchwała intencyjna w sprawie natychmiastowego przeniesienia oraz remontu
placówki – minął styczeń 2017 i nadal nic nie dzieje.
Przewodniczący komisji zaproponował, aby w następnym tygodniu zwołać
dodatkowe posiedzenie komisji w celu omówienia powyższego tematu.
Radny Tadeusz Skarżyński zaznaczył, że jeśli miasto zainwestuje środki
finansowe w remont budynku, a kwestie prawne zostaną rozstrzygnięte przez
Komisję Regulacyjną na naszą niekorzyść, to kto będzie odpowiadał za
niegospodarność.
Pani Dyrektor Hybś dodała, że ośrodek potrzebuje rozwiązania na już, a jeśli
pan Prezydent podejmie decyzje o przeniesieniu, będzie to trwało kilka
miesięcy. Zaznaczyła, że oczekuje natychmiastowej decyzji i remontu ośrodka
bo nie wierzy, że nastąpi przeniesienie placówki na ul. Handlową. Poprosiła
o natychmiastowe wsparcie finansowe na remont, aby dokonać go w czasie
wakacji, ponieważ potrzebne są pieniądze na podstawowe remonty wewnętrzne
niezbędne do funkcjonowania placówki (naprawa dachu, zakup rynien oraz
odnowienie pomieszczeń). Potrzebna jest kwota w granicach 500 tysięcy
złotych.
Pani Skarbnik poinformowała, że aby złożony przez panią Dyrektor wniosek
został rozpatrzony trzeba oficjalnie złożyć pismo do Prezydenta określające
zakres prac - choćby doraźnych - koniecznych do wykonania z określeniem
kwot. Wniosek do Prezydenta powinien być złożony jak najszybciej, ponieważ
niebawem będą pewne wolne kwoty w ramach wolnych środków i jeśli
Prezydent z zespołem podejmie decyzje o realizacji remontu, trzeba będzie
określić wysokość przeznaczonych na to zadanie środków i poddać do
zatwierdzenia na sesji.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie zwlekałaby tyle czasu ze złożeniem wniosku,
lecz od stycznia do chwili obecnej cały czas trwały dyskusje na temat
przeniesienia Ośrodka. Pani Skarbnik dodała, żeby wniosek złożyć jak
najszybciej, aby w razie pozytywnej opinii Prezydenta, można było go na
kwietniowej sesji zatwierdzić.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 6 kwietnia odbędzie się
posiedzenie komisji poświęcone powyższej sprawie.

Radna Kamila Majewska zapytała, czy potrzebne jest dodatkowe posiedzenie na
omówienie tej sprawy, czy nie można zrobić tego spotkania w ramach
posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 20 kwietnia.
Radni zdecydowali, aby posiedzenie Komisji poświęcone omówieniu tematu
Ośrodka odbyło się w dniu 13 kwietnia o godzinie 8.00.
Ad. 9. Zapoznanie się z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Szkoły
Podstawowej „Jagiellończyk” .
Pani Prezes Agnieszka Orlicz-Błońska podziękowała Komisji oraz obecnym
gościom za przybycie. Przedstawiła pokrótce działalność i funkcjonowanie
szkoły. Pani Prezes zwróciła uwagę na fakt, iż szkoła ma problem związany
z lokalem, w którym funkcjonuje szkoła. W obecnej chwili uczęszcza do niej
ponad 60 dzieci, a szkoła się rozrasta, są dzieci oczekujące na liście rezerwowej.
Istnieje potrzeba, by szkoła mogła dzierżawić większą ilość pomieszczeń, co da
jej możliwość rozwoju. Zaznaczyła, że zaufanie społeczne w stosunku do szkoły
ciągle rośnie i jest zapotrzebowanie na większą ilość miejsc.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Mariusz Witczak poinformował, że obok
znajduje się Gimnazjum Nr 2, a niebawem będzie Szkoła Podstawowa Nr 3.
Potwierdził, że szkoła Jagiellończyk na przestrzeni ostatnich trzech mocno
zaistniała na mapie edukacyjnej Kalisza. Poinformował, że w dniu jutrzejszym
mija termin składania zgłoszeń do klas 4 i 7 (nabór uzupełniający), a w kwietniu
odbędzie się rekrutacja, jeszcze później odbędzie się nabór do działu
dwujęzycznego. Zaznaczył, że niestety nie ma tu miejsca w perspektywie
kolejnych lat na taki rozwój Jagiellończyka, jakiego by oczekiwano. Na dzień
dzisiejszy nie ma możliwości wskazania konkretnych dodatkowych sal, ale na
pewno to minimum, które jest obecnie zostanie utrzymane.
Pani Orlicz-Błońska zaznaczyła, że poszukiwania nowego lokalu dla szkoły
lokalu trwają już od trzech lat i jest to poważny problem, ponieważ w Kaliszu
nie ma odpowiednich lokali na taką placówkę. Rozpoczęta działalność
doskonale się rozwija, lecz niestety kolejne nabory będą bardzo ograniczone nie będzie możliwości naboru do zerówki.
Pani Katarzyna Garnuszewska - Goździewicz poinformowała, że dopóki było
tylko Gimnazjum Nr 2, a Jagiellończyk był podstawówką, nie budziło to
żadnych zastrzeżeń. Od kiedy do informacji publicznej trafiła wiadomość, że
tworzy się szkoła podstawowa pojawiły się pewne trudności. Jest to jednak
w pewnym stopniu konkurencja, ludzie mylą się – powstaje chaos informacyjny.
Poinformowała, iż podejrzewa, że nie będzie w stanie oddać ani jednego
pomieszczenia, ponieważ do 7 klasy jest sporo wniosków więc ona na pewno
powstanie. Druga klasa 7- dwujęzyczna – prawdopodobnie również powstanie.
Choć rekrutacja jeszcze nie ruszyła wie, że chętnych jest sporo, a dodatkowo po
analizie obwodu jest również zgoda na dwie klasy pierwsze. Dodała, że wspólne
funkcjonowanie tych dwóch szkół w jednym budynku nikomu nie służy.
Radna Kamila Majewska poinformowała, że należy zdać sobie sprawę, iż nie
jest to działalność konkurencyjna, gdyż jest to zupełnie inny sektor klientów.

Następnie głos zabrała pani Małgorzata Górska, Dyrektor Szkoły „Edukator”.
Nadmieniła, że umowa na pozostanie w dotychczasowej lokalizacji została
podpisana na kolejne dwa lata. Nikt nie wie jaka będzie sytuacja po reformie
więc nie planują na razie wielkiego rozwoju. Zaproponowała spotkanie we
wrześniu, aby wtedy bliżej określić sytuację pod względem wprowadzenia
reformy i sprawdzić, czy w szkołach zostały jakiekolwiek wolne klasy.
Naczelnik Wydziału Edukacji, M. Witczak odpowiedział, że wbrew pozorom,
już dziś wiadomo, że nawet jeśli we wrześniu okaże się, że w szkołach są wolne
klasy, to ulokowanie w nich oddziału innej placówki nie będzie możliwe.
Ad.10. Korespondencja.
Brak.
Ad. 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
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

