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P RO TO K Ó Ł   nr 0012.4.7.2015

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 23.04.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. 
4. Sprawozdanie  z  wykonania  planu  finansowego  samorządowych

instytucji kultury za 2014 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
6. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu 

na dzień 31 grudnia 2014 roku.
7. Korespondencja.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia. 



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji pan Adam Koszada, witając
wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie jak wyżej (11 osób).
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
Pani  Skarbnik  Irena  Sawicka  przedstawiła  wstęp  do  sprawozdania  z  wykonania
budżetu za rok 2014.
W  krótkim  wystąpieniu  Dyrektor  OSRiR  pan  Mirosław  Przybyła  przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu prowadzonej przez siebie instytucji za rok 2014.
Pani  Marzena  Pastuszak,  Naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu
i Turystyki przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014.
Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, pan Mieczysław
Marciniak przedstawił część sprawozdania budżetowego dotyczącą sportu i turystyki. 
Pani  Anna  Durlej,  p.o.  Naczelnika  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji
przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu wydziału za rok 2014.
Pan  Mariusz  Witczak,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  przedstawił  sprawozdanie
z wykonania budżetu wydziału za rok 2014. 
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu pani Grażyna Dziedziak zwróciła
uwagę,  że  instytucja  przez  nią  zarządzana  posiada  niewielki  budżet,  aczkolwiek
wystarczający.
Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał,  czy  wszystkie  instytucje  edukacji  rozliczyły  
się w terminie.
Naczelnik  Mariusz  Witczak  odpowiedział,  że  jedna  instytucja  rozliczyła  
się nieterminowo. Została przeprowadzona kontrola. 
W głosowaniu przyjęto jednomyślnie sprawozdanie z wykonania budżetu powyższych
wydziałów (11 osób). 
Ad.4.  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za 2014 rok.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Adama Asnyka, pan Adam Borowiak, przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu prowadzonej przez siebie instytucji w roku 2014.
Dyrektor  Galerii  Sztuki  im.  Jana  Tarasina,  pani  Małgorzata  Kaźmierczak,
przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu prowadzonej przez siebie instytucji
w roku 2014. 
Główna  księgowa  Filharmonii  Kaliskiej,  pani  Danuta  Mizgiro,  przedstawiła
sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014. 
Główna  księgowa  Ośrodka  Kultury  Plastycznej  Wieża  Ciśnień,  pani  Aleksandra
Mendera, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014.
Radna Kamila Majewska zwróciła się z prośbą o możliwość otrzymania wytycznych
konserwatora  zabytków  w  kwestii  zakupu  drzwi  dla  Ośrodka  Kultury  Plastycznej
Wieża Ciśnień.
W głosowaniu przyjęto jednomyślnie sprawozdania poszczególnych instytucji kultury
(10 osób). 
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani Irena Sawicka Skarbnik Miasta omówiła pokrótce dwa wnioski merytorycznie
dotyczące pracy Komisji.



W  głosowaniu  przyjęto  jednomyślnie  projekt  uchwały  w  działach  i  rozdziałach
merytorycznie wynikających z działania Komisji (10 osób).
Ad.6. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2014 roku.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli
powyższą informację (10 osób).
Ad.7. Korespondencja.
Pismo z teatru im. Wojciecha Bogusławskiego z zaproszeniem na posiedzenie komisji
przed  Kaliskimi  Spotkaniami Teatralnymi.  Datę  posiedzenia  w Szkole  Muzycznej  
i Teatrze ustalono na 14 maja 2015 r.
Na 25 maja ustalono wyjście reprezentantów komisji do Szkoły Podstawowej nr 17
oraz Gimnazjum nr 4 zostało ustalone na 11 czerwca. 
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak.
Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  przewodniczący  Adam  Koszada  zamknął
posiedzenie komisji dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
           Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
              Adam Koszada

  


