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P R O TO K Ó Ł   Nr 0012.4.53.2017

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza  

w dniu 23.11.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2018  rok

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

dla Miasta Kalisza na 2018-2033.
5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  ustalenia  stawek

dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –
samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018”.

9. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zapewnienia
w  budżetach  Kalisza  środków  finansowych  w  formie  dotacji
dla  Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu  Polowego  pw.  św.
Wojciecha  i  św.  Stanisława  w  Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

10. 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  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  roku  2018  w  Kaliszu
Rokiem Adama Asnyka.

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

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  1
im.  Konstytucji  3  Maja  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę
Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.  Jana
Pawła II w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana
Pawła II w Kaliszu.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej
Nr  5  dla  Dzieci  Słabo  Słyszących  i  Niesłyszących  w  Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych
AK w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla
Dzieci  Słabo  Słyszących  i  Niesłyszących  w  Specjalnym  Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym  Nr  2  im.  Plutonu  Głuchoniemych  AK
w Kaliszu.

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka
Sienkiewicza  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę   Podstawową  Nr 6
im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama
Mickiewicza  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę   Podstawową  Nr 7
im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  8
im.  Bohaterów  Westerplatte  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę
Podstawową Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu.

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  9
im.  25  Dywizji  Ziemi  Kaliskiej  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę
Podstawową Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

20. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  11
im.  Wojciecha  Bogusławskiego  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę
Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.



21. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia
Bolesława Pobożnego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę  Podstawową
Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu.

22. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym  Nr  4  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę
Podstawową  Nr 13  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  Nr  4
w Kaliszu.

23. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  14
im.  Władysława  Broniewskiego  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę
Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu.

24. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Szarych
Szeregów  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  Nr  1 w  Kaliszu
w  ośmioletnią  Szkołę   Podstawową  Nr 15  im.  Szarych  Szeregów
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu.

25. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  16
im.  Powstańców  Wielkopolskich  1918-1919  w  Kaliszu
w  ośmioletnią  Szkołę   Podstawową  Nr 16  im.  Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu.

26. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  17
z  Oddziałami  Integracyjnymi  im.  dr.  Bronisława  Koszutskiego
w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  Nr 17  z  Oddziałami
Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu.

27. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  21
im.  Legionów  Józefa  Piłsudskiego  w  Zespole
Szkolno-Przedszkolnym  Nr  2  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę
Podstawową  Nr 21  im.  Legionów  Józefa  Piłsudskiego  w  Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu.

28. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa
Piłsudskiego  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  Nr  3  w  Kaliszu
w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  Nr 22  im.  Józefa  Piłsudskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu.

29. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  23
im.  Eligiusza  Kor-Walczaka  w  Kaliszu  w  ośmioletnią  Szkołę
Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu.



30. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza
Korczaka w Kaliszu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza
Korczaka w Kaliszu. 

31. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3
w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  Nr  10  im.  Marii  Konopnickiej
w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3.

32. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowego  Zespołu  Szkół  Nr  10  w Kaliszu  przy
ul.  Podmiejskiej  9a  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  Nr  18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a.

33. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowego  Zespołu  Szkół  Nr  11  w Kaliszu  przy
ul.  Budowlanych  2  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  Specjalną
 Nr 19 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2.

34. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym  im.  Ludwika  Perzyny  w Kaliszu,  ul. Poznańska  79
w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  Specjalną  Nr  20  przy
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
ul. Poznańska 79.

35. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Budowlano-
Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
w  Branżową  Szkołę  I  Stopnia  Nr  1  w  Zespole  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

36. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół
Ekonomicznych  w  Kaliszu  w  Branżową  Szkołę  I  Stopnia  Nr  2
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

37. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich  im.  Janka  Bytnara  „Rudego”
w  Kaliszu  w  Branżową  Szkołę  I  Stopnia  Nr  6  w  Zespole  Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich  im.  Janka  Bytnara  „Rudego”
w Kaliszu.

38. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół
Samochodowych  im.  Stanisława  Staszica  w  Kaliszu  w  Branżową



Szkołę  I  Stopnia  Nr  3  w  Zespole  Szkół  Samochodowych
im. Stanisława Staszica w Kaliszu.

39. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  Nr  5
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza
Korczaka w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 5
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza
Korczaka w Kaliszu. 

40. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół
Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia
Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.

41. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół
Zawodowych im.  Zesłańców Sybiru w Kaliszu w Branżową Szkołę
I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
w Kaliszu.

42. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny
2016/2017.

43. Korespondencja
-  odpowiedź  na  wniosek  Nr  0012.4.222.2017  dotyczący  zadania

pod nazwą „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ekonomicznych
przy ul. Legionów 6 w Kaliszu”

- odpowiedź Komendanta Straży Miejskiej Kalisza na wniosek Komisji
Nr  00012.4.206.2017  dotyczący  objęcia  monitoringiem  miejskim
zespołu cmentarzy przy Rogatce

-  pismo  Młodzieżowej  Rady  Miasta  w  sprawie  utworzenia
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

44. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
45. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz zebranych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad z programu eSesja przyjęto jednomyślnie bez uwag (10 osób za/10
obecnych).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych,  przedstawił  uzasadnienie  do  przedmiotowego projektu  uchwały
wyjaśniając, że uchwalenie programu jest wywiązaniem się z obowiązku ustawowego.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały (10 osób).
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2018  rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Pani Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta,  przedstawiła najważniejsze pozycje liczbowe
w budżecie, tj. wydatki, dochody oraz wysokość deficytu. Poinformowała, że ogólne
wydatki  na  oświatę  wynoszą  204.104.000  zł,  co  stanowi  34%  całego  budżetu
wydatków.  Wydatki  na  kulturę  wraz  z  kulturą  fizyczną  wynoszą  29.181.000  zł,
co stanowi 4,87% łącznego budżetu. Wspomniała również o subwencji oświatowej,
która wyniesie 142 mln zł oraz dochody dla przedszkoli w wysokości 12 mln zł.
Następnie  Przewodniczący  udzielił  głosu  księdzu  Mirosławowi  Antosiukowi,
Proboszczowi Parafii Prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Ksiądz  prot.  Mirosław  Antosiuk  wyjaśnił,  że  jego  obecność  związana  jest
z  poruszanym  w  ostatnim  czasie  tematem  naprawy  schodów  prowadzących
do cmentarza  prawosławnego,  ale  nie  tylko.  Poinformował  radnych o piśmie jakie
otrzymał  od  pani  Wiceprezydent  Karoliny  Pawliczak  w  sprawie  uporządkowania
cmentarza przy kaliskiej Rogatce. Zwrócił uwagę, że jest to jedyny cmentarz, który nie
ma  wjazdu  dla  samochodów.  Dlatego  też  jeżeli  cokolwiek  chce  się  zrobić
na  cmentarzu  to  blokuje  się  chodnik.  Wyjaśnił,  że  cmentarz  dzięki  pomocy
wolontariuszy  został  już  posprzątany.  Skierował  słowa  podziękowania  w  stronę
radnego  Edwarda  Prusa,  który  zorganizował  akcję  sprzątania  wraz  z  uczniami
kaliskiego  liceum  im.  Mikołaja  Kopernika.  Nie  obyło  się  jednak  bez  problemów
przy tej  okazji.  Ludzie  dzwonili  po Straż  Miejską oraz  Policję,  gdyż przeszkadzał
im zaparkowany na chodniku samochód przeznaczony na śmieci.  Ksiądz Antosiuk
stwierdził,  że  ten  sam  problem  pojawi  się  przy  okazji  remontu  schodów,  gdyż
samochody będą musiały dostarczać materiały budowlane i je następnie składować.
Znajdujący  się  w  pobliżu  przystanek  autobusowy  dodatkowo  utrudnia  dostęp
do  cmentarza,  a  blokowanie  chodnika  grozi  mandatami.  Następnie  oznajmił,
że odrzucił propozycję Prezydenta Miasta o wpisanie schodów do rejestru zabytków.
Zdaniem  Księdza  podroży  to  koszt  ich  naprawy,  gdyż  według  wskazań  pani
Konserwator muszą być one granitowe, a na schody za 150.000 zł zwyczajnie parafii
nie stać. Wobec powyższego będzie on naprawiał schody jak do tej pory pojedynczo,
tym samym materiałem z którego są wykonane. Jest już po wstępnych ustaleniach
z panem Dyrektorem Krzysztofem Gałką oraz panią Wiceprezydent Barbarą Gmerek



w  tej  sprawie.  Krawężniki  i  płyty  betonowe  będą  zatem  zastępowane  również
betonowymi. Na koniec wypowiedzi wspomniał o fakcie, ze cmentarz jest zamknięty
dla pochówków, a na barkach parafii  spoczywa wywóz śmieci i  butelek. Kilka dni
temu odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską i Policją w sprawie zamontowania kamer
na  cmentarzu.  Dodał,  że  do  tej  pory  naprawy  nagrobków  były  bezcelowe,  gdyż
notorycznie  wandale  dokonywali  kolejnych  zniszczeń.  W  związku  z  powyższym
proboszcz zrezygnował z remontów, gdyż można to było nazwać niegospodarnością. 
Radny Edward Prus oznajmił, że to za namową radnego Grzegorza Chwiałkowskiego
Komisja podjęła wniosek o zamontowanie kamer na trzech zabytkowych cmentarzach
przy Rogatce. Stwierdził, że dzięki nim nie będzie się działo wiele złych rzeczy, które
obecnie  mają  miejsce.  Podziękował  radnemu  Tomaszowi  Grochowskiemu
za  włączenie  się  w  akcję  oraz  przekazał  słowa  podziękowania  dla  pana  Piotra
Gulczyńskiego,  którego  firma  posprzątała  teren  cmentarza  za  darmo.  Przyznał,
że  faktycznie  jest  problem  z  podjazdem  samochodu  pod  cmentarz,  w  przypadku
różnych prac remontowych i zasugerował skorzystanie z terenu przy budynku nr 10.
Dodał,  że przydałoby się jeszcze wyciąć krzaki  rosnące przy śmietnikach,  o czym
porozmawia z panią Konserwator. 
Ksiądz prot.  Antosiuk poinformował,  iż rozmawiał z panią Konserwator w sprawie
uzyskania  pozwolenia  na  wycięcie  drzew stwarzających  zagrożenie.  Niestety  pani
Konserwator  zleciła  wykonanie  bardzo  kosztownych  badań  dendrologicznych
oraz  projektu nowych nasadzeń. Stwierdził, że już samo wycięcie drzew jest dużym
kosztem, a co dopiero badania. Dopowiedział, że podczas ostatniej wichury konary
drzew uszkodziły Cerkiew przy ul. Niecałej. Spytał, czy zatem nie można zapobiec
takim  zniszczeniom  poprzez  wycięcie  zagrażających  drzew?  Poprosił  radnych
o działanie w tym temacie, aby w końcu coś zrobić. Podsumował, że od 19 lat jak jest
proboszczem parafii prawosławnej temat schodów jest wałkowany, ale nic do tej pory
nie zrobiono. Powrócił do tematu pisma pani Wiceprezydent, w którym zwróciła się
o  zadbanie  o  cmentarz  jak  i  o  naprawę  nagrobków.  Pismo  datowane  było  na  7
listopada, kiedy to już odbyła się akcja sprzątania i cmentarz był uporządkowany.  
Radny  Eskan  Darwich  zaproponował,  aby  napisać  pismo  do  pana  Dyrektora
Krzysztofa Gałki z prośbą o wyłączenie z ruchu kawałka odcinka drogi potrzebnego
na przeprowadzenie remontu. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  wyraził  swoje  zdziwienie  treścią  pisma  pani
Wiceprezydent. Podziękował za akcję uprzątnięcia cmentarza na święto zmarłych. 
Radny  Krzysztof  Ścisły  stwierdził,  że  przedmiotowe  pismo  jest  dowodem  na  to,
że  brak  jest  porozumienia  i  koordynacji  działań  w  sprawie  cmentarza.  Zdaniem
radnego, gdyby wszystkie schody prowadzące do trzech cmentarzy na Rogatce były
wpisane  do  rejestru  zabytków  to  Miasto  musiałoby  dotować  ich  naprawę.  Podał
przykład  milionowych  dotacji  przekazywanych  na  remont  kościoła  OO.
Franciszkanów. Gdyby zatem chody były wpisane do rejestru,  a Miastu zależałoby
na  wyglądzie  kaliskiej  Rogatki,  to  z  pewnością  znalazł  by  się  sposób  na  ich
sfinansowanie nie obarczając Proboszcza.  
Ksiądz  Antosiuk  nie  wierzy  w sfinansowanie  drogich  schodów granitowych  przez
Samorząd w momencie, kiedy będą one wpisane do rejestru zabytków i spytał jaką ma
na  to  gwarancję,  że  otrzyma  dotację.  Podał  przykład,  że  przy  remoncie  Cerkwi
otrzymał dofinansowanie, natomiast nigdy to nie jest 100%. Wobec powyższego, jeśli



naprawa schodów wyniesie 200.000, to skąd parafia ma wziąć połowę z tej kwoty.
Stąd tez odmowa dla Pana Prezydenta na wpisanie schodów do rejestru zabytków.
Radny Ścisły zapewnił, że Miasto może sfinansować w 99,9 % remont, a i tą jedną
setną procenta  umorzyć.  Prezydent  w jednej  swojej  wypowiedzi  zapewnił,  że  jako
miasto stać nas i możemy mieć najpiękniejszą fontannę, najpiękniejszy plac, to tym
bardziej możemy mieć najpiękniejsze schody na Rogatce. Ale teraz radni powinni się
tym zająć i zadbać o to, by tak było. Wszyscy zgodnie doszli do wniosku, że jedynym
problem jest fakt, iż schody nie są zabytkiem. Na tej podstawie poproszono Księdza
Proboszcza o zgodę na wpisanie schodów do rejestru zabytków, by radni mogli dalej
działać. 
Radna Kamila Majewska stwierdziła, że w tej chwili, na tym posiedzeniu problemu się
nie  rozwiąże.  Musiałby  powstać  zespół  roboczy,  jakieś  określone  gremium  ludzi,
którzy  doprowadzili  by  sprawę do końca.  Radna  z  tego co  pamięta,  to  na  którejś
komisji  padła nawet propozycja przejęcia terenu schodów przez Miasto i  wówczas
został by zdjęty ciężar finansowy remontu z parafii. 
Ad vocem tej propozycji sprzeciwił się Ksiądz Antosiuk twierdząc, że Miasto może
kiedyś stwierdzić, że schody nie są potrzebne i je rozebrać, a cmentarz wówczas nie
miałby wejścia. 
Radny Ścisły oznajmił, że żadna Władza na taki krok się nie odważy, na co Ksiądz
Proboszcz podał przykład dawnych planów, kiedy to chciano zrobić tereny rekreacyjne
na miejscu cmentarzy przy Rogatce. 
Radna  Kamila  Majewska  poinformowała,  iż  otrzymała  przed  chwilą  wiadomość,
że pismo adresowane do Księdza Antosiuka podpisane przez panią Prezydent Karolinę
Pawliczak nie było jej wymysłem, a wynikało z podjętego przez Komisję Środowiska
i Gospodarki Komunalnej wniosku radnych. 
Ksiądz Proboszcz wyjaśnił,  że  nie  jest  w stanie  sam naprawić zniszczonych przez
wandali nagrobków, ponieważ go na to nie stać. Jeżeli pani Wiceprezydent Pawliczak
podpisuje się pod pismem, w którym powołuje się na skargi mieszkańców, to niech
również  skieruje  pismo do  mieszkańców o  uszanowanie  zabytkowych  nagrobków,
aby  ich nie niszczyli. 
Pan Wiceprezydent Miasta Artur Kijewski zwrócił się do radnego Ścisłego, że jeżeli
ma pomysł jak Miasto może dotować w 99,9 %, to niech go przedstawi, gdyż wszyscy
chętnie wysłuchają. Dodał, że teoretyków w mieście jest więcej niż praktyków i on
sam woli takiego Edwarda Prusa, który przyjdzie z taczką i pomoże. Przyznał, że sam
nie zna się na wszystkim, więc jeśli jest jakiś sposób by sfinansować remont schodów,
to jest gotów do rozmów. Temat cmentarza, który jest bardzo ważny dla Miasta nie
powinien dzielić ludzi, tylko zjednoczyć do wspólnego działania. 
Radny Ścisły wtrącił, że jest możliwość na dotowanie prywatnych kamienic w strefie
rewitalizacji, co kiedyś było nie do pojęcia. 
Ksiądz  Antosiuk  podał  przykład  z  miasta  Łodzi,  gdzie  remontuje  się  zabytkowe
grobowce. Remont pochłonął już kilkadziesiąt tysięcy złotych, a niedokończone prace
należy zaczynać od początku, gdyż warunki atmosferyczne i deszcze zniszczyły już
wyremontowaną cześć. W związku z powyższym Proboszcz woli otrzymane pieniądze
przeznaczyć na remont Cerkwi, gdyż będzie to wizytówka, której nikt nie zniszczy.
Stwierdził,  że jak się zrobi schody za kilkaset  tysięcy to potem będą łodzi skakać
na rowerach i zostaną one ponownie zdewastowane. 



Radny Zbigniew Włodarek podsumował, że radni z Komisji rozmawiają już na temat
schodów  w tym roku  może  czwartą  godzinę.  Za  pierwszym  razem  była  wczesna
wiosna, teraz jest  późna jesień, a nadal nie ma sposobu na rozwiązanie problemu.
Przypomniał,  że  proponował,  aby  przyznać  w  czerwcu  Nagrodę  Miasta  Kalisza
dla Cmentarza, aby pokryć remont schodów, jednak w stanie obecnym, a nie z granitu.
Zgodził  się  z  Księdzem,  że  wandalizm  jest  w  mieście,  że  ludzie  nie  mają
poszanowania  dla  cudzej  własności,  natomiast  zaapelował  do  radnych,  że  jakieś
decyzje  i  działania  należy  podjąć,  tak  by  na  przełomie  roku  2017/2018  wykonać
remont. 
Radny  Ścisły  dopowiedział,  że  rozmowy  wśród  radnych  były,  natomiast  zabrakło
jednej odpowiedzialnej osoby, która zarządziłaby i oddelegowała z imienia i nazwiska
osoby do wykonania  pewnych czynności.  Radni  muszą  poruszać  nurtujące  tematy,
by dać impuls do Ratusza, że coś jest nie tak. Według niego schody muszą zostać
naprawione, gdyż wyglądają okropnie, a Rogatka jest wizytówką miasta. Podsumował,
że skoro „gonimy zachód”, to należy pewne rzeczy zmieniać i iść na przód, a nie cofać
się do średniowiecza. 
Radna  Małgorzata  Zarzycka  spytała  Wiceprezydenta  Kijewskiego,  czy  mógłby
zorganizować jakieś spotkanie z Proboszczem i ustalić kierunek działania.
Pan Artur  Kijewski,  Wiceprezydent,  odpowiedział,  że  nie  może narzucać pewnych
rzeczy, ale można zorganizować spotkanie z Księdzem kilku zainteresowanych grup,
jak  Wydział  Kultury,  Wydział  Rewitalizacji,  pani  Konserwator,  pani  Skarbnik.
Zaproszony będzie również radny Grzegorz Chwiałkowski oraz Edward Prus.  Pani
Naczelnik zorganizuje takie spotkanie i poda do wiadomości termin. 
Radny Chwiałkowski zaproponował kilka rozwiązań usprawniających prace podczas
remontu,  jak  wykorzystanie  terenu  po  byłej  kuźni  i  kamieniarstwie  oraz  podjazd
od strony byłego parkingu poczty.
Radny Tadeusz Skarżyński poinformował, iż w chwili obecnej ocieplany jest budynek
tuż  obok  cmentarza  i  na  przynależnym  do  niego  tarasie  trzymane  są  materiały
budowlane.  Zasugerował,  że  można  wykorzystać  ten  teren,  za  zgodą  właściciela,
przy remoncie schodów. 
Radny  Włodarek  dodał,  że  można  przy  pracach  skorzystać  z  pomocy  uczniów
budowlanki w ramach praktyk.
Ksiądz Antosiuk wspomniał, że jest kapelanem więziennym i bardzo dobrze mu się
współpracowało przy pracach porządkowych z więźniami, niestety korzystanie z ich
pomocy  było  mu  utrudnianie,  a  teraz  więzienie  zostało  zlikwidowane.  Wyraził
aprobatę,  aby skorzystać z praktyk uczniów ‘budowlanki’ i  na koniec podziękował
radnym za wysłuchanie przedstawionych problemów parafii prawosławnej.
Po zakończonej dyskusji powrócono do tematu omawiania budżetu i  jako pierwsza
głos zabrała pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki,  Sportu
i Turystyki, omawiając budżet podległej jednostki.
Radny  Tadeusz  Skarżyński  oraz  Martin  Zmuda  dopytywali  o  kwoty  dotacji
dla  instytucji  marszałkowskich,  czyli  Muzeum Okręgowego oraz  Centrum Kultury
i  Sztuki  na  organizowane  przez  nich  zadania.  Zgodnie  stwierdzili,  że  Jarmark
Archeologiczny nie  cieszy  się  tak dużą  popularnością  jak La Strada,  czy  Festiwal
Pianistów  Jazzowych.  W  związku  z  powyższym  radny  Zmuda  postawił  wniosek
formalny,  aby  z  kwoty  60.000  zapisanej  dla  Muzeum  Okręgowego  na  Jarmark



Archeologiczny przenieść 40.000 zł i rozłożyć ją następująco: 30.000 zł dopisać do La
Strady i 10.000 zł do Festiwalu Pianistów Jazzowych organizowanych przez CKIS. 
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie: 9 osób za, 2 osoby wstrzymały się
(11 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Następnie  pani  Grażyna Dziedziak kontynuowała  swoją wypowiedź przedstawiając
planowane wydarzenia organizowane przez Wydział.
W  dalszej  części  budżet  podległych  jednostek  omówili:  pan  Mirosław  Przybyła,
Dyrektor  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji,  pani  Joanna  Dudek,  Dyrektor
Galerii  im.  Jana  Tarasina,  pani  Danuta  Mizgiro,  Główna  Księgowa  Filharmonii
Kaliskiej,  pani  Grażyna  Przybylska,  Główna  Księgowa  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej, pan Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji oraz pani Anna Durlej,
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  budżetowej
na  2018  rok  wraz  z  uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi  oraz
z uwzględnieniem wniosku, który został złożony: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się
(10 osób obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na 2018-2033.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła przedmiotowy projekt uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się
od głosu (9 osób).
Ad.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej  dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –
samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.
Pan Mirosław Przybyła, Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, wyjaśnił,
że  przyczyną  dokonania  korekty  w  wysokości  50.000  zł  jest  wzrost  kosztów
zatrudnienia obsługi i utrzymania obiektów, które OSRiR przejął pod swój nadzór. 
W  toku  dyskusji  radny  Tadeusz  Skarżyński  spytał  o  dodatkowe  zatrudnienie
w  związku  z  uruchomieniem  Majkowskiego  Wembley.  Dyrektor  Przybyła
odpowiedział,  że  jeden  pracownik  jest  oddelegowany  do  otwierania  i  zamykania
obiektu  i  zajmuje  pomieszczenie  w  budynku,  który  niestety  nie  został
wyremontowany, natomiast ekipa utrzymująca czystość i dbająca o murawę dojeżdża
z  Łódzkiej.  Wspomniał  również  o  nowym  zapisie  w  budżecie  jako  dział  obiekty
stadionowe, a nie jak było do tej pory trybuna wschodnia i zachodnia. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  7  osób  za,  2  osoby
wstrzymały się od głosu (9 obecnych).
Ad.7. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych
dla  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  –  samorządowego
zakładu budżetowego na 2018 rok.
Omówiono w punkcie wyżej.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się
od głosu (9 obecnych).



Ad.8. Projekt  uchwały  w  sprawie  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”.
Pani Agnieszka Wypych,  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury, przedstawiła uzasadnienie podjęcia przedmiotowego projektu uchwały
informując o zachowaniu wszelkich procedur wynikających z przepisów o planowaniu
przestrzennym.
Przewodniczący  Komisji  poruszył  kwestię  zagospodarowania  terenu  obok  bloków
przy firmie Dr. Marcus.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się
(8 osób obecnych).
Ad.9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach
Kalisza środków finansowych w formie dotacji  dla Rzymskokatolickiej Parafii
Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace
konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 (WRPO 2014+).
Wobec braku pytań przystąpiono od razu do głosowania: wszyscy za (8 osób).
Ad.10.  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  Wielkopolskiego  Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
Wobec braku pytań przystąpiono od razu do głosowania: wszyscy za (8 osób).
Ad.11.  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem
Adama Asnyka.
Wobec braku pytań przystąpiono od razu do głosowania: wszyscy za (8 osób).
Ad.12.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  przez Miasto Kalisz
zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, poinformował, że przedmiotowa
uchwała  ma  związek  z  działalnością  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej,
a dokładniej świadczeniem usług specjalistycznych przez Poradnię dla Powiatu. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: wszyscy za (7 osób). 
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.  Konstytucji  3  Maja  w  Kaliszu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, wyjaśnił, że powyższy projekt
uchwały,  jak  i  te  kolejne  są  wynikiem  ostatnich  zmian  i  potwierdzają  fakt
przekształcenia szkół, który obliguje ustawa. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 5 osób za, 2 osoby wstrzymały się
(7 osób obecnych).
Ad.14 – 41
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 osób obecnych).
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 osób obecnych).
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 osób obecnych).
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 osób obecnych).
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 osób obecnych).



Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby wstrzymały się (8 osób obecnych).
Głosowanie: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się (9 osób obecnych).
Głosowanie: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się (9 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się (9 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób obecnych).
Głosowanie: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się (9 osób obecnych).
Ad.42. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/17.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, poinformował, że jak co roku
do końca października takie sprawozdanie jest przedstawiane zgodnie z ustawą.
Przyjęcie informacji: 8 osób za, 2 osoby wstrzymały się (10 osób).
Ad.43. Korespondencja
-  odpowiedź  na  wniosek  Nr  0012.4.222.2017  dotyczący  zadania  pod  nazwą
„Modernizacja  boisk  przy  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  przy  ul.  Legionów  6
w Kaliszu”
Pani  Anna Durlej,  Zastępca Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta  i  Inwestycji,
poinformowała,  iż  projekt  jest  już  wykonany  i  w  przyszłym  roku  będzie  można
wystąpić do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie
-  odpowiedź  Komendanta  Straży  Miejskiej  Kalisza  na  wniosek  Komisji  Nr
00012.4.206.2017  dotyczący  objęcia  monitoringiem  miejskim  zespołu  cmentarzy
przy Rogatce
- pismo Młodzieżowej Rady Miasta w sprawie utworzenia Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego.
Radny  Martin  Zmuda  oraz  Tadeusz  Skarżyński  wyrazili  wolę  utworzenia  takiego
budżetu. 
Ad.44. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Edward Prus poruszył ponownie temat cmentarza prawosławnego przy Rogatce
i  podziękował  firmie  pana  Gulczyńskiego,  która  posprzątała  teren  za  darmo.
Wspomniał  o  udaniu  się  na  spotkanie  do  pani  Konserwator,  by  omówić  kwestie
wycinki krzaków.



Ad.45. 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

  


