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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.11.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 25.06.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
wraz z autopoprawką.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WO.1511.0003.2015
przekazujące skargę na działalność Dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz zebranych gości.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok wraz
z autopoprawką.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, pokrótce omówiła wnioski, które merytorycznie
należą do zakresu działania Komisji. Pierwszy dotyczy zwiększenia planu wydatków
bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o środki, które
nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym w wysokości 294.734 zł. Druga zmiana
dotyczy zwiększenia środków z poręczeń. W związku ze spłatami w terminie
w I kwartale przed podmioty swoich zobowiązań Miasto może uwolnić kolejne
pieniądze w wysokości 1.850.000 zł. Część z tej kwoty zostanie przeznaczona
na wydatki majątkowe dla szkół podstawowych – 100.000 zł oraz przedszkoli –
210.000 zł. Naczelnik Wydziału Edukacji proponuje również zmiany między
paragrafami, w wyniku których planuje się kupić ksero dla szkoły podstawowej
oraz zmywarki dla zespołu szkolno – przedszkolnego. Kwota 34.800 zł przesunięta
zostaje na wynagrodzenia bezosobowe, co jest związane z wypłatą odpraw. Ostatni
wniosek dotyczy przeksięgowania 50.000 zł w podstawówkach zgromadzonych
z wyżywienia na wydatki związane właśnie z żywieniem. Na koniec dodała,
że do przedmiotowej uchwały została przygotowana autopoprawka. W ramach
Komisji Edukacji należy omówić wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji związany
z otrzymaniem funduszy unijnych dla centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
grodzkim Miasto Kalisz”. Kolejny wniosek Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki, który proponuje zwiększenie dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w wysokości 130.000 zł. Jest to dotacja celowa na modernizację układu
filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni oraz zakup wykładziny
do hali Arena.
Radny Dariusz Grodziński dopytał, czy dotacja dla OSRiR-u przeznaczona jest tylko
na wydatki majątkowe, czy można przesuwać wewnętrznie te środki.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotacja celowa na wydatki majątkowe i przeznaczona jest
na konkretnie zadania, z realizacji których należy się rozliczyć.
Radny Grodziński dopytał, czy Dyrektor występował w takim razie o dodatkowe
środki na zwiększenie funduszu płac, co zdaniem radnego związane jest
z rekompensatą przez zatrudnienie przez OSRiR działacza KKS-u pana Gajocha.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie wie, czy występował czy nie, natomiast na ten cel
Miasto nie może przekazać pieniędzy. Wyjaśniła, że można przekazać dotacje
przedmiotowe i celowe tak jak to było omówione w uchwale na zadania bieżące
oraz majątkowe, natomiast jeżeli chodzi o fundusz płac to Dyrektor musi wypracować
środki w ramach własnego budżetu.
Radny Grodziński dopytał, czy w przedstawianym projekcie są już skorygowane
pozycje odnośnie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie odpadów
w Szczypiornie. Przypomniał, że na posiedzeniach pozostałych Komisji były
podejmowane wnioski o wykreślenie tego zadania.

Pani Skarbnik potwierdziła, że były podejmowane takie wnioski natomiast procedura
jest taka, że projekt uchwały będzie przedstawiony na sesji w niezmienionej wersji
i dopiero będą odczytywane poszczególne wnioski z Komisji i w oparciu
o to odbędzie się głosowanie na sesji. Na posiedzeniu tej Komisji nie został temat
omówiony, gdyż merytorycznie nie zawiera się w jej tematyce, natomiast nie zostało
to zadanie wykreślone z projektu uchwały.
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z autopoprawką w działach i rozdziałach
merytorycznie podległych Komisji. Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali tak przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką
w działach i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- pismo pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WO.1511.0003.2015 przekazujące
skargę na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1
w Kaliszu
Przewodniczący Komisji odczytał pismo i poinformował o konieczności powołania
Zespołu, który zbada przedmiotową skargę.
W skład Zespołu zostali wydelegowani:
Adam Koszada – koordynator
Małgorzata Zarzycka – członek
Dariusz Grodziński – członek.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali skład Zespołu.
- pismo Dyrektor Gimnazjum Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej z prośbą o pozytywne
rozpatrzenie wniosków inwestycyjnych
Przyjęto do wiadomości.
- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji nr 0012.4.29.2015 ws
prawie miejsc parkingowych na potrzeby Szkoły Muzycznej
Przyjęto do wiadomości.
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.
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