
KRM.0012.0022.2018
D2018.03.00143

PROTOKÓŁ nr 0012.4.56.2018
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza

w dniu 27 lutego 2018 roku

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace

konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  dla  obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  „Kaliska  Karta
Mieszkańca”.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  Gminnego  Programu
Rewitalizacji Miasta Kalisza.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
8. Korespondencja

-  pismo  Rady  Osiedla  Śródmieście  I  w  sprawie  oddziału
przedszkolnego w SP Nr 3 im. Juliusza Słowackiego
- pismo Rady Rodziców w sprawie obaw przy powstawaniu klas
IV,  VII  oraz  oddziału  przedszkolnego  w  SP  Nr  3  im.  Juliusza
Słowackiego
-  odp.  Prezydenta  na  wnioski  Komisji  nr  0012.4.275.2018  i  nr
0012.4.276.2018   w  sprawie  objęcia  monitoringiem  i  szczególną
kontrolą terenu przy SP Nr 16 oraz Młodzieżowego Domu Kultury
-  odp.  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  i  inwestycji  na  zapytanie
Komisji  w sprawie  zamontowania  drugiej  huśtawki  w Ogródku
Jordanowskim
-  sprawozdanie  Prezydenta  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń
nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Miasto Kalisz za 2017 rok
-  uchwała  RIO  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  możliwości
sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2018 rok.
-  uchwała  RIO  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  prawidłowości
planowanej kwoty długu Miasta Kalisza na lata 2018 - 2033

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz zebranych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (9 osób).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2018  roku  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków.
Wobec wcześniejszego zapoznania  się  radnych z  projektem uchwały  oraz  brakiem
pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie
zaopiniowali powyższy projekt uchwały (9 osób).
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  „Kaliska  Karta
Mieszkańca”.
Wobec wcześniejszego zapoznania  się  radnych z  projektem uchwały  oraz  brakiem
pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie
zaopiniowali powyższy projekt uchwały (9 osób).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  Gminnego  Programu
Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Wobec wcześniejszego zapoznania  się  radnych z  projektem uchwały  oraz  brakiem
pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 2 osoby wstrzymały się od głosu (9
osób).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
W punkcie tym głos zabrał radny Eskan Darwich, który powiedział, że deficyt miasta
wzrósł o 9 mln. Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta poinformowała, że deficyt ten
zostanie  pokryty  emisją  obligacji.  Następnie  pani  Sawicka  omówiła  zmiany
w  uchwale  budżetowej  dotyczące  Komisji  Edukacji.  Pani  Skarbnik  wspomniała
o  środkach  przeznaczonych  na  ekspertyzę  Domu  Przedpogrzebowego  przy
ul.  Poznańskiej.  Radny  Tadeusz  Skarżyński  zapytał  z  czego  wynikało  wykonanie
ekspertyzy.  Pani  Anna  Durlej  z  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji
odpowiedziała,  że  ekspertyzę  wykonano  w  celu  naprawienia  usterek  i  usunięcia
wilgoci,  która  się  pojawiła.  Dodała,  że  pokrycie  kosztów  nastąpi  z  puli  środków
przeznaczonych dla wykonawcy, z zaznaczeniem w umowie, że w razie konieczności
usunięcia usterek bądź niedociągnięć koszty napraw pokryte zostaną właśnie z tej puli
pieniędzy  w  ramach  zabezpieczenia.  Radny  Skarżyński  zapytał,  czy  ekspertyza
również będzie pokryta z puli dla wykonawcy i ile wynosi zabezpieczenie, z którego
Miasto może pokryć pewne koszty. Pani Durlej odpowiedziała, że ekspertyza może
być pokryta z zabezpieczenie i wyjaśniła ile procentowo wynosi zabezpieczenie. Pan
Tadeusz zapytał jeszcze, czy możliwe jest, że koszty ewentualnych napraw przerosną
wysokość  zabezpieczenia,  a  jeśli  tak,  to  co  w  takiej  sytuacji.  Pani  Durlej
odpowiedziała,  że  wszystko się  może  zdarzyć i  wtedy Miasto  ze  swoich  środków
będzie  musiało  pokryć  koszty.  Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  zadał  pytanie
do  punktu,  w  którym  przesuwa  się  pieniądze  z  wynagrodzeń  dla  nauczycieli.
Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  pan  Mariusz  Witczak  odpowiedział,  że  jest
to przesunięcie i środki będą przeznaczone na wynagrodzenia dla osób opiekujących
się dziećmi na świetlicach, jednak nie oznacza to, że nauczyciele nie otrzymają pensji. 



Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 2 osoby się wstrzymały
(9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 osób za, 1 osoba przeciw, 1 osoba
się wstrzymała (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.8. Korespondencja
- pismo Rady Osiedla Śródmieście I w sprawie oddziału przedszkolnego w SP
Nr 3 im. Juliusza Słowackiego
Przyjęto do wiadomości.
-  pismo Rady Rodziców w sprawie obaw przy powstawaniu klas IV, VII oraz
oddziału przedszkolnego w SP Nr 3 im. Juliusza Słowackiego
Przyjęto do wiadomości.
- odp. Prezydenta na wnioski Komisji nr 0012.4.275.2018 i nr 0012.4.276.2018  
w sprawie objęcia monitoringiem i szczególną kontrolą terenu przy SP Nr 16 oraz
Młodzieżowego Domu Kultury
Przyjęto do wiadomości.
- odp. Wydziału Rozbudowy Miasta i inwestycji na zapytanie Komisji w sprawie
zamontowania drugiej huśtawki w Ogródku Jordanowskim
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poinformował,  że  to  on  wnioskował
o postawienie kolejnej huśtawki w tym miejscu ze względu na fakt, że dużo dzieci tam
przychodzi  i  jedna  huśtawka  jest  nie  wystarczająca.  Pani  Anna  Durlej z  WRMI
odpowiedziała,  że  pierwsza  huśtawka  została  zamontowana  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego, natomiast jeśli  chodzi o drugą trzeba by było wprowadzić to jako
nowe zadanie do budżetu. 
-  sprawozdanie  Prezydenta  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli
na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych
przez Miasto Kalisz za 2017 rok
Przyjęto do wiadomości.
- uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przez Miasto Kalisz na 2018 rok
Przyjęto do wiadomości.
- uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
Przyjęto do wiadomości.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna Kamila Majewska przedstawiła pismo Rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej
Nr  1,  którzy  chcą  przenieść  swoje  dzieci  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  3.
W związku z tym proszą, aby w SP Nr 3 utworzyć dodatkową 6 klasę. Naczelnik
Wydziału Edukacji, pan Mariusz Witczak wyjaśnił, że ustawa wprowadzająca zmiany
w oświacie dopuszcza tworzenie  klas 4 i  7 w szkołach przekształconych,  czyli  na
przykład w SP Nr 3. W związku z tym nie ma możliwości według ustawy utworzenia
klasy 6 w szkole przy ul. Ciasnej. Radny Dariusz Grodziński zapytał, co dzieje się
złego  w SP Nr  1,  że  rodzice  chcą  zabierać  dzieci  z  tej  szkoły.  Radna  Majewska
opowiedziała, że dostała pismo od jednego z rodziców dziecka uczęszczającego do SP
Nr  1  z  uwagami,  które  następnie  odczytano.  Mimo  odczytania  pisma  radni  nie



dowiedzieli  się  co dzieje  się  w SP Nr 1,  dlatego zaproponowali,  aby na następne
posiedzenie komisji przyszło kilkoro rodziców, aby móc porozmawiać na ten temat.
Radny Zbigniew Włodarek oznajmił,  że należy również porozmawiać na ten temat
z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i go nie pomijać w procedurze załatwiania sprawy.

Następnie radny Adam Koszada zapytał, co z remontem w byłym Gimnazjum Nr 9
ponieważ  wie,  że  wykonawca  w  połowie  prac  zaprzestał  po  prostu  czynności
remontowych.  Pani  Anna  Durlej,  WRMI, odpowiedziała,  że  robotnicy  przestali
przychodzić do pracy w związku z czym Miasto zerwało umowę z wykonawcą i musi
on zapłacić karę. A jeśli chodzi o kontynuowanie remontu, w tej chwili Miasto nie
posiada środków na ten cel. W związku z powyższym radny Koszada złożył wniosek
formalny o dokończenie realizacji inwestycji remontu elewacji Szkoły Podstawowej
Nr 24.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek
został przyjęty.

Dalej radny Eskan Darwich złożył wniosek o zamontowanie stałego monitoringu przy
Szkole Podstawowej Nr 16.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek
został przyjęty.

Na koniec radny Edward Prus poruszył temat dotyczący tablicy pokazującej wyniki
w czasie  meczy w hali  Arena.  Powiedział,  że  jest  ona bardzo potrzebna ponieważ
niektórzy  kibice  nie  widzą  wyników  siedząc  pod  tablicą.  Radny  Darwich  dodał,
że nagłośnienie również wymaga naprawy. 

Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
           Rady Miasta Kalisza

           /.../
              Adam Koszada

  


