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Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 28 stycznia 2019 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
4.
5.
6.
7.
8.

Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza
jednostek oświatowych Miasta Kalisza.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 na temat funkcjonowania szkoły,
w tym zatrudnienia nauczycieli po reformie.
Korespondencja
- pismo przedstawicieli Rady Osiedla Chmielnik w sprawie pilnego remontu boiska
przy Szkole Podstawowej Nr 11.
Sprawy bieżące i wolne wnioski
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji.
Zamknięcie posiedzenia.

****************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan
Marian Durlej, który powitał wszystkich obecnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. Wyjaśniła, że
przyjęcie uchwały jest niezbędne, aby Województwo Wielkopolskie mogło przyjąć środki,
mimo że radni zgodzili się już na udzielenie pomocy finansowej podczas głosowania nad
budżetem na 2019 rok na grudniowym posiedzeniu Rady Miasta. Poinformowała, że miasto
przekaże kwotę w wysokości 310 000zł i będzie ona przekazana dla Teatru im. Wojciecha
Bogusławskiego, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, oraz Muzeum Okręgowego Ziemi
Kaliskiej.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta
Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił powyższy projekt uchwały.
Poinformował, że uchwała nie niesie za sobą skutków finansowych czy organizacyjnych, a
jest jedynie dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych.
Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy dotyczy to również e-dziennika. Naczelnik
Wydziału Edukacji odpowiedział przecząco.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.5. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 na temat funkcjonowania szkoły,
w tym zatrudnienia nauczycieli po reformie.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że obawy, które zostały
sformułowane w piśmie nie są zaskoczeniem dla nikogo ponieważ takie są następstwa
wprowadzonej reformy. Dodał, że Zespół Szkół Nr 9 jest w takiej sytuacji, że było to spore
gimnazjum, z dużą liczbą uczniów, a klasy podstawowe są już mniej liczne. I nie jest to
tylko sytuacja jednej szkoły w Kaliszu, bo co najmniej kilku. Poinformował, że jako organ
prowadzący, Miasto może przesuwać nauczycieli pomiędzy placówkami, co spowoduje
chociaż częściowe zachowanie stabilizacji jeżeli chodzi o zatrudnianie nauczycieli. Innym
działaniem niwelującym skutki reformy jest dodatkowy nabór do klas IV oraz VII.
Uczniowie dostają możliwość, aby klasę IV bądź VII rozpocząć w nowej szkole, jednak po
chwilowym zainteresowaniu tym rozwiązaniem liczba chętnych dzieci do skorzystania z tej
możliwości maleje. Pan Witczak wyjaśnił, że Zespół Szkół Nr 9 nie jest jeszcze w
najgorszej sytuacji ponieważ funkcjonuje tam Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która
przeprowadzi nabór dla dwóch roczników z każdej dziedziny. W planach jest także
utworzenie Liceum Ogólnokształcącego, ale już nie o profilu sportowym. Radny Marian
Durlej zapytał, ile klas zostanie otwartych. Naczelnik odpowiedział, że jeśli chodzi o klasy
sportowe będą dwa nabory prowadzone osobnymi torami dla absolwentów gimnazjów i klas
VIII. Jeżeli wszystko się powiedzie zostanie utworzonych pięć klas.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu, pani Aneta Justyńska wyjaśniła, że szkoła będzie
walczyć o uczniów ponieważ jest to także walka o miejsca pracy. Prowadzone były także
rozmowy dotyczące utworzenia nowych klas sportowych z Prezydentem oraz Klubami
Sportowymi. Następnie pani Dyrektor opowiedziała o wynikach uczniów Zespołu Szkół
Nr 9 oraz o planach dotyczących naboru. Radny Marian Durlej poprosił, aby pani Justyńska
opowiedziała jak wyglądał nabór do liceum w ubiegłych latach. Pani Dyrektor
poinformowała, że w 2014 r. udało się utworzyć jedną klasę siatkarską, którą tworzyło 28
uczniów. W 2015 r. do szkoły zgłosiło się 14 uczniów, w 2016 r. 19 uczniów, a w 2017 oraz
w 2018 r. 23 uczniów. Radny Durlej zauważył, że do szkoły zgłasza się mniej chłopców niż
dziewcząt, dlatego zapytał, czy pani Justyńska zna tego przyczynę. Pani Dyrektor
stwierdziła, że nie zna dokładnej przyczyny, ale potwierdza to, że szkoła ma problemy
z zachęceniem nawet absolwentów swojego gimnazjum do pozostanie dalej w szkole. Mimo
to, jeszcze w tym roku będzie próbowała otworzyć klasę sportową. Radna Elżbieta Dębska
stwierdziła, że pytanie dotyczące tego, dlaczego do szkoły zgłasza się więcej dziewcząt niż
chłopców powinno być kierowane do psychologów i socjologów, a nie do pani Dyrektor.
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że mały nabór spowodowany jest brakiem zaplecza
klubowego, wyjaśnił, że jeżeli uczniowie nie mają klubów, w których mogliby grać nie chcą
także przyjść do szkoły sportowej. Radny Artur Kijewski poinformował, że tylko jedna
Kaliszanka gra obecne w Ekstra Lidze i należy wypracować jakiś model i mieć pomysł, aby
zdolni uczniowie mieli gdzie grać. Radna Barbara Oliwiecka zasugerowała, że być może

należy określić oczekiwany poziom sukcesów, by można było utrzymywać szkołę. Dyrektor
szkoły wyjaśniła, że nie chodzi tutaj o sukcesy ponieważ one są, jednak brakuje uczniów,
którzy chcieliby uczęszczać do szkoły sportowej. Radna Kamila Majewska zapytała, ile
osób straciłoby pracę jeżeli także w innych szkołach pojawi się problem z naborem
uczniów. Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że nie ma tutaj mowy o utracie pracy,
a jedynie o przesunięciach i łączeniach etatów. Radny Tadeusz Skarżyński odniósł się do
wcześniej dyskusji i podsumował, że Szkołę Mistrzostwa Sportowego buduje się latami
i nie trzeba posiadać drużyny w Ekstra Klasie by móc kształcić uczniów w danej dziedzinie
sportowej, chociaż ułatwia to nabór. Wiceprezydent Miasta, Grzegorz Kulawinek odniósł się
do pytania radnej Majewskiej mówiąc, że trudno o analizy dotyczące tego, ilu ewentualnie
nauczycieli straci pracę jeżeli cały czas trwa nabór i to jego wyniki będą kluczowe dla
podjęcia kolejnych decyzji. Radna Oliwiecka wspomniała o sytuacjach, gdzie Miasto
przenosiło uczniów z jednej szkoły do drugiej i w związku z tym zapytała, jak daleko
Miasto będzie ingerowało w sprawy szkoły w tej sytuacji. Pan Witczak wyjaśnił, że jeżeli
chodzi o nabór do klas IV i VII ingerencji nie będzie. Natomiast w przypadku naboru do
klas I występuje tzw. obwodowość. w ramach, której występują pewne przesunięcia, które
związane są z sytuacją kiedy dziecko należy do danego obwodu i ma zagwarantowane
miejsce w danej szkole. A w przypadku, gdy uczeń chce uczęszczać do szkoły poza
obwodem, jego wniosek rozpatruje się w sposób indywidualny. Wiceprezydent Grzegorz
Kulawinek poinformował, że z jego strony nie będzie przyzwolenia na to, aby nauczyciel
w jednej szkole miał tylko pół etatu, a w drugiej więcej niż etat. Radna Elżbieta Dębska
nawiązała do pomysłu pana Kulawinka dotyczącego utworzenia ogólniej klasy sportowej
w Szkole Mistrzostwa Sportowego i stwierdziła, że jest to bardzo dobry pomysł. Drugą
kwestią poruszoną przez radną była dyscyplina sportu jaką jest tenis stołowy. Zauważyła, że
w Kaliszu nie ma miejsca do uprawiania tego rodzaju sportu. Wiceprezydent Kulawinek
zapewnił, że sytuacja ta będzie się zmieniała. Następnie radny Kijewski nawiązał do
wypowiedzi radnej Barbary Oliwieckiej, która pytała, dlaczego wszystkie gimnazja zostały
przekształcone w szkoły podstawowe, a nie szkoły ponadgimnazjalne. Wyjaśnił, że były
prowadzone wtedy rozmowy i zapadła decyzja, która była wolą rodziców, nauczycieli oraz
dyrekcji szkół. Radna Oliwiecka poparła radną Majewską twierdząc, że Miasto powinno
w jakiś sposób przygotować się, mimo trwającego naboru dlatego, że wśród rodziców
i dzieci panuje chaos i stres. W związku z powyższym radna złożyła wniosek w celu
powołania zespołu składającego się z radnych i dyrektorów szkół, aby móc przygotować się
do naboru i do reformy edukacji, która cały czas trwa. Radny Artur Kijewski stwierdził, że
nikt nie jest w stanie przewidzieć do końca wyników naboru. Przewodniczący Komisji
stwierdził, że powoływanie zespołu nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ to Wydział
Edukacji odpowiada za omawiane kwestie i takie działania ze strony komisji są bezcelowe.
Zapytał także Naczelnika Wydziału Edukacji, czy szkoły już teraz posiadają wiedzę, ile
oddziałów otworzą, czy będą wiedzieć dopiero po zakończonym naborze. Pan Witczak
odpowiedział, że dyrektorzy szacują liczbę uczniów według zasobów szkoły, dodał jednak,
że tegoroczny nabór jest zupełnie inny niż ten w latach poprzednich. Następnie wywiązała
się dyskusja między radnymi, Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Wiceprezydentem
Grzegorzem Kulawinkiem na temat naboru oraz możliwości jego przewidywania.
Ad.6. Korespondencja:
- pismo przedstawicieli Rady Osiedla Chmielnik w sprawie pilnego remontu boiska
przy Szkole Podstawowej Nr 11

Przewodniczący Komisji, Marian Durlej poinformował, że był osobiście w Szkole
Podstawowej Nr 11, widział boisko i jego zdaniem nadaje się ono do zamknięcia. Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 11, pani Bogumiła Zimna poinformowała, że boisko zostało oddane
do użytku w 2000 r. i korzystają z niego wszyscy mieszkańcy osiedla Chmielnik. Wyjaśniła,
że od 2013 r. składała pisma do Prezydenta i do Wydziału Rozbudowy Miasta, jednak nie
otrzymywała odpowiedzi. Dodała, że w roku ubiegłym sanepid chciał już zamknąć to
boisko. Koszty remontu boiska szacowane są na 500 000zł. Wiceprezydent Grzegorz
Kulawinek zobowiązał się, że zapozna się z tematem i odpowie na pytania na kolejnym
posiedzeniu Komisji. Radny Artur Kijewski zaproponował, że należałoby zrobić analizę
dotycząca stanu boisk przy szkołach.
- pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że nie zdążył pojechać obejrzeć boiska i poprosił
o zaproszenie nie kolejne posiedzenia pana Krzysztofa Gałkę oraz Naczelnika Wydziału
Rozwoju Miasta.
- pismo mieszkańca dotyczące dokonania zmian w regulaminie przyznawania
stypendium im. Jana Pawła II
Radna Kamila Majewska zaproponowała, aby były dwie pule pieniędzy, z jednej dzieci
otrzymywałyby stypendium tak jak dotychczas, a drugie bez uwzględniania kryterium
dochodowego. Radny Eskan Darwich stwierdził, że stypendium powinno być nagrodą, a nie
świadczeniem socjalnym. Zaproponował, aby zmienić regulamin przyznawania stypendium
im. Jana Pawła II. Radny Dariusz Grodziński zwrócił uwagę, że dzieci otrzymują
stypendium od 2005 r., a od tego czasu diametralnie zmieniła się sytuacja gospodarcza
rodzin. Radny Tadeusz Skarżyński zaproponował, aby zastanowić się czy powinno się
wspierać zdolną młodzież z biedniejszych rodzin, czy po prostu zdolną młodzież. A druga
kwestia, czy powinna być to młodzież wyłącznie z Kalisza czy też z okolic. Radny Artur
Kijewski stwierdził, że nie jest do końca przekonany, czy rodzinom się tak dobrze powodzi,
poza tym przypomniał, że stypendium to jest wypłacane z budżetu Miasta. Radna Elżbieta
Dębska wyjaśniła, że idea stypendium Jana Pawła II była taka, aby wesprzeć zdolne dzieci z
ubogich rodzin, jednak ze względu na poprawę sytuacji finansowej wielu rodzin kryterium
dochodowe powinno być podwyższone. Dodała, że jej zdaniem stypendium powinny
otrzymywać dzieci wyłącznie z Kalisza. Radna Kamila Majewska zgodziła się z
przedmówczynią, iż dzieci tylko z Kalisza powinni otrzymywać stypendium, ale dodała też,
że mogłyby to być dzieci, których rodzice płacą podatki w Kaliszu. Naczelnik Wydziału
Edukacji, Mariusz Witczak wyjaśnił, że jeżeli kapituła wypracuje nowy model regulaminu
przyznawania stypendium to może go przedstawić Prezydentowi, ponieważ to on musi go
zaakceptować. Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca tego, kto powinien opracować
nowy regulamin i w jakim czasie. Radna Karolina Sadowska zabrała głos i poinformowała,
że jest za tym, aby nagradzać również tych uczniów, których dochody w rodzinie
przekraczają próg dochodowy. Radny Kijewski zwrócił również uwagę, że trzeba
zastanowić się jakie w takim razie kryteria wprowadzić do nowego regulaminu.
- pismo mieszkańca dot. darmowych biletów do Filharmonii Kaliskiej
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
poinformowała, że mieszkaniec, tak jak inni emerytowani muzycy otrzymuje zaproszenie,
jednak Filharmonia prosi o potwierdzenie przybycia kilka dni wcześniej oraz wpłacenie
10zł za bilet. Jeżeli osoba zaproszona nie potwierdza przybycia, miejsca te są sprzedawane,
dlatego zdarzyło się tak jak wspomina mieszkaniec w piśmie, że jego miejsce było zajęte.
Problem polega na tym, że Kaliszanin nie chce płacić za bilet, ani nie dzwoni do
Filharmonii, aby potwierdzić przybycie, a wymaga by było dla niego zarezerwowane

miejsce. Ponadto, pani Dziedziak wspomniała, że Kaliska Filharmonia pomaga
mieszkańcowi, który złożył przedmiotowe pismo ponieważ jest on w trudnej sytuacji
finansowej.
Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji.
Brak propozycji.
Radny Tadeusz Skarżyński w punkcie tym zwrócił uwagę na temat podwyżek dla
pracowników Biblioteki Publicznej. Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek poinformował, że
są prowadzone rozmowy w tym temacie, wpłynęło pismo od pracowników i wszystko jest
na dobrej drodze, aby udzielić podwyżek.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział i dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza
/.../
Marian Durlej

