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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Tomasz Grochowski Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, który poprowadził wspólne obrady
połączonych Komisji.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad wobec czego przystąpiono do głosowania.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej – wszyscy za (9 osób
obecnych);
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – wszyscy za (8 osób obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu został
zgłoszony wniosek przez pana Krzysztofa Ścisłego do przedmiotowego projektu
uchwały, w związku z powyższym spytał radnego, czy podtrzymuje swój wniosek.
Radny Krzysztof Ścisły potwierdził, że podtrzymuje wniosek, który został
zaprotokołowany na poprzednim posiedzeniu.
Radna Magdalena Spychalska zgłosiła kolejny wniosek ws zmiany przedmiotowej
uchwały. Zaproponowała, aby w ramach puli pieniędzy przeznaczonej na promocję
w wysokości 591.000 zł, wydzielić kwotę 125.000 zł, która zapisana jest
na organizację koncertu przez Krzysztofa Gorzkiewicza i przeznaczyć na inny cel,
a mianowicie na drogi. Wskazała w ramach tego zadania modernizację skrzyżowania
drogi Dobrzeckiej i Wojska Polskiego w postaci zmiany organizacji ruchu,
wydzielenia przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną oraz jako drugie
zadanie realizowane z tych środków, to budowa sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Staszica. Uzasadnieniem powyższych inwestycji
jest liczba wypadków w ostatnim czasie w tych miejscach, a także prośby
mieszkańców.
Radny Krzysztof Ścisły poinformował, iż sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic
Górnośląskiej i Staszica jest już budowana, gdyż widać wyprowadzone z ziemi
przewody.
Wiceprezydent Artur Kijewski stwierdził, że nie jest tam jeszcze nic budowane.
Radny Ścisły potwierdził swoje słowa, gdyż ostatnio nawet zatrzymał się przy tych
wyprowadzonych rurach, aby się przyjrzeć.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, oznajmiła, że takiego zadania inwestycyjnego
nie ma zapisanego w budżecie. Po akceptacji zaproponowanego wniosku kwotę
50.000 zł można wprowadzić do planu inwestycyjnego i dopiero wówczas będzie
można realizować to zadanie. Zatem możliwe jest, że prowadzone prace dotyczą
zupełnie innej inwestycji.
Wiceprezydent Artur Kijewski poinformował, że przed chwilą wykonał telefon
do pana Krzysztofa Gałki, który potwierdził, że nie są tam prowadzone żadne
inwestycje drogowe.
Następnie radny Dariusz Grodziński zgłosił swoje wnioski co do zmian
w przedmiotowym projekcie uchwały. Jeden z nich zawierał zdjęcie kwoty 100.000 zł
z działu 750 Promocja Miasta i tym samym zwiększyć o 100.000 zł plan finansowy
Filharmonii Kaliskiej z przeznaczeniem na jej działalność statutową. Kolejne 20.000 zł
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zdjąć z tego samego działu i przeznaczyć na udzielanie pomocy żywnościowej. Ostatni
wniosek dotyczył kwoty 120.000 zł również pochodzącej z puli środków na promocję
z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – jest to kwota, o którą
wnioskował pan Adam Borowiak podczas poprzedniego posiedzenia Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu.
Pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oznajmił,
że głosowanie wniosków następuje w kolejności ich zgłoszenia.
Jako pierwszy poddano pod głosowanie wniosek zaproponowany przez radnego
Krzysztofa Ścisłego, dotyczący wydzielenia z puli pieniędzy zapisanej na promocję
miasta kwoty 300.000 zł z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 0 osób za, 6 osób przeciw, 3 osoby wstrzymały
się (9 obecnych). Wniosek przepadł.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej – 1 osoba za, 6 osób
przeciw, 2 osoby wstrzymały się (9 obecnych). Wniosek przepadł.
Drugi głosowano wniosek radnej Magdaleny Spychalskiej dotyczący przeznaczenia
kwoty zapisanej na koncert „Pomaganie jest trendy” organizowany przez Krzysztofa
Gorzkiewicza w wysokości 125.000 zł, na modernizację dwóch wspomnianych
wcześniej skrzyżowań.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 8 osób za, 1 osoba przeciw (9 obecnych).
Wniosek został przyjęty.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej – 8 osób za, 1 osoba
wstrzymała się (9 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Następnie przystąpiono do głosowania pierwszego wniosku zgłoszonego przez
radnego Dariusza Grodzińskiego w sprawie wydzielenia z puli przeznaczonej
na promocję miasta kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową
Filharmonii Kaliskiej.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej (wobec wynikłego
zamieszania Komisja głosowała powtórnie) – 6 osób za, 3 osoby przeciw (9
obecnych). Wniosek został przyjęty.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 4 osoby za, 6 osób przeciw (10 obecnych).
Wniosek przepadł.
Głosowanie kolejnego wniosku zgłoszonego przez radnego Grodzińskiego
dotyczącego przekazania kwoty 20.000 zł na zadanie Miasta pn. udzielanie pomocy
żywnościowej z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej, która wygra konkurs
na realizację tego zadania.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej – 3 osoby za, 6 osób
przeciw (9 obecnych). Wniosek przepadł.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 3 osoby za, 7 osób przeciw (10 obecnych).
Wniosek przepadł.
Głosowanie ostatniego wniosku pana Grodzińskiego dotyczącego wydzielenia kwoty
120.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej – 3 osoby za, 4 osoby
przeciw, 2 osoby wstrzymały się (9 obecnych). Wniosek przepadł.

3

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 3 osoby za, 6 osób przeciw, 1 osoby wstrzymała
się (10 obecnych). Wniosek przepadł.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał pan Andrzej Plichta, Przewodniczący Rady
Miejskiej Kalisza. Poruszył sprawę z poprzedniego wspólnego posiedzenia
połączonych Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu, na którym doszło do pewnej wymiany zdań pomiędzy
radnym Dariuszem Grodzińskim, a Prezydentem Grzegorzem Sapińskim. Pan
Przewodniczący nie chciałby przeinaczyć słów i dlatego też ma przygotowany
stenogram tych wypowiedzi. Podziękował panu Dyrektorowi Filharmonii Kaliskiej
za przybycie na dzisiejsze posiedzenie, gdyż poprzednia dyskusja toczyła się bez jego
udziału. Przewodniczący stwierdził, że poczuwa się do odpowiedzialności,
aby wyjaśnić tę sprawę. Odczytał zapisaną wypowiedź radnego Grodzińskiego
oraz Prezydenta: „Radny Grodziński sprostował, dlaczego ludzie zaczęli przychodzić
na Główny Rynek. Przypomniał wydarzenie "Feniks", kiedy to nie można było nigdzie
usiąść, ani nawet przecisnąć się przez tłumy ludzi w centrum. To w poprzedniej
kadencji wspólnie się umówiliśmy, że rozpoczynamy projekty, które aktywizują życie
społeczno - kulturalne miasta. Wtedy to powstał Muzyczny Rynek, Święto Teatrów
Ulicznych i parę innych wydarzeń. Świetnym dodatkiem do tego jest "Kino letnie",
które należy naprawdę pochwalić. Jest to jedyna wartość dodana do tego wszystkiego.
Zwrócił się do Pana Sapińskiego, że jest zamroczony nienawiścią. Zmusiliście pana
Dyrektora
Adama
Klocka,
żeby
wysłał
dwa
pisma
rezygnujące
z umowy sponsorskiej z Multimediami i Radiem Centrum. Oba pisma – oryginał
oraz kopię pan Grodziński posiada.
Pan Prezydent spytał, czy to on zmusił?
Pan Grodziński powiedział, że nie powiedział, ze pan Sapiński zmusił, tylko
zmusiliście.
Pan Prezydent spytał, kto w takim razie zmusił, bo pan Grodziński rzuca hasła,
a niech powie konkretnie.
Pan Grodziński oznajmił, ze pan Dyrektor przeprosił za to osobiście pana
Rogowskiego oraz pana Grodzińskiego, że musiał to zrobić, bo nie miał innego
wyjścia.
Pan Prezydent zaproponował, aby na następną Komisję zaprosić pana Dyrektora
Klocka i skonfrontujemy te wypowiedzi z nim.”
Pan Przewodniczący Plichta przeprosił za tą sytuację i oznajmił, że poczuł się
w obowiązku, aby wyjaśnić tą kwestię. Poprosił pana Dyrektora Adama Klocka
o ustosunkowanie się do tych wypowiedzi.
Pan Adam Klocek, Dyrektor Filharmonii Kaliskiej, stwierdził, że Filharmonia jest
instytucją działającą dla wszystkich Kaliszan, bez względu na poglądy polityczne.
Podziękował radnym za wsparcie finansowe i popieranie Filharmonii w swoich
działaniach. Jest to faktycznie największa instytucja, którą finansuje Miasto Kalisz,
za co podziękował. Odniósł się do wspomnianej przez Przewodniczącego kwestii
i wyjaśnił, że Prezydent Sapiński, tak jak i jego poprzednicy, ma swoją wizję
prowadzenia Miasta i instytucji kultury. Od jakiegoś czasu prowadzone były rozmowy,
aby
przyjrzeć
się
możliwościom
pozyskania
innego
sponsora
4

dla Filharmonii oraz pomyśleć o innych patronatach medialnych. Wszystko było
w formie rozmów i nie potwierdza informacji, że ktoś Dyrektora do czegoś zmuszał
i wywierał nacisk. Prezydent Sapiński jest szefem dla Dyrektora Filharmonii,
w związku z czym dyskutują o pewnych sprawach. Prezydent ma swoją wizję,
natomiast dla Dyrektora ważne jest, aby pojawiające się zmiany nie były na gorsze.
W tej chwili Filharmonia jest w przejściowym okresie pozyskiwania nowego sponsora,
gdyż jak już wiadomo od jakiegoś czasu, spółka Multimedia nie jest sponsorem.
Poinformował, że odbyło się to w bardzo kulturalny sposób, pan Dyrektor
podziękował panu Prezesowi Rogowskiemu za współpracę, co przyjął w sposób
życzliwy. Obecnie Filharmonia jest na etapie poszukiwania nowego sponsora, trwają
rozmowy i jeśli się uda zawrzeć porozumienie to powstała luka zostanie zaklejona.
W przypadku Radia Centrum, które było przez 5 lat życzliwe dla Filharmonii również
na tej płaszczyźnie szukany jest nowy patron medialny. Został złożony list do Radia
Merkury o przejęcie tego patronatu. Na koniec wypowiedzi Dyrektor poinformował,
że chciałby występować na komisjach jako fachowiec merytorycznej działalności
Filharmonii, a nie od strony politycznej. Podał również przykład dwóch różnych
spojrzeń na występ ówczesnego Wiceprezydenta Grodzińskiego. Jako fachowiec
od strony merytorycznej może stwierdzić, że jest on dobrym gitarzystą i występ był
bardzo dobry. Natomiast jak ktoś patrzył przez pryzmat polityki, to miało to dla niego
inny wydźwięk. Dyrektor chciałby, a w tej sytuacji Filharmonia pozostawała poza
politycznymi wpływami. Jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy się starają,
aby było jak najlepiej.
Pan Przewodniczący Plichta podziękował Dyrektorowi za wypowiedź. Podsumował,
że temat nie jest punktem obrad dzisiejszej komisji natomiast jest to związane
z wyjaśnieniem, które uznał że powinno zostać publicznie przedstawione i poprosił
o nieporuszanie tego tematu ponownie, gdyż wszystko zostało wyjaśnione.
Wiceprezydent Artur Kijewski powrócił do tematu omawianego projektu uchwały
i słów radnego Dariusza Grodzińskiego, który powiedział, że na koncert Open Gala
przeznaczone jest tylko 50.000 zł. Wiceprezydent w związku z tym spytał się
Dyrektora Filharmonii, czy w dotacji podmiotowej, którą otrzymał są jeszcze inne
środki w budżecie, niż wspomniane 50.000 zł?
Dyrektor Adam Klocek odpowiedział, że z tego co pamięta to jest przeniesienie
z ubiegłego roku 100.000 zł plus dodatkowo 50.000 zł.
Wiceprezydent Kijewski zatem chciałby sprostować i wyjaśnić, że na koncert Open
Gala Filharmonia otrzyma 150.000 zł. Natomiast na koncert „Pod Niebem Kalisza”
otrzyma 160.000 zł. Na koniec poprosił, aby przed publicznymi wypowiedziami
sprawdzić dokładnie informacje u źródła.
Radna Małgorzata Zarzycka zwróciła uwagę, że głos Wiceprezydenta w tej sprawie
mógł paść wcześniej, po złożeniu wniosku przez radnego Grodzińskiego o przekazanie
100.000 zł dla Filharmonii. Wówczas mogła wywiązać się dyskusja.
Wiceprezydent oznajmił, że teraz jest dyskusja na Komisji, a jest jeszcze sesja.
Dyrektor Filharmonii stwierdził, że pan Grodziński zapewne złożył swój wniosek
w związku z wspomnianą luką finansową po Multimediach. Na co radny Grodziński
przytaknął.
5

Wiceprezydent oznajmił, że są prowadzone rozmowy z nowym sponsorem i jeśli się
wszystko uda to przekaże on pieniądze, jeśli nie to wówczas Miasto zabezpieczy
środki.
Radny Tadeusz Skarżyński w swoim imieniu przeprosił Dyrektora Adama Klocka,
że musi przychodzić na Komisje i wypowiadać się w takich kwestiach.
Radny Krzysztof Ścisły zawnioskował o zakończenie dyskusji.
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że Prezydent Miasta Kalisza zaproponował
Dyrektorowi Filharmonii, żeby zmienić sponsora, na kogoś kogo jeszcze nie ma i w tej
chwili dopiero się go szuka. Podziękował za pieniądze, które były od Multimediów
w wysokości 100.000 zł rocznie i od Radia Centrum 10.000 zł rocznie jako wartość
reklamy. Oznajmił, że można zamienić słowo „zmusił” na „zaproponował”.
Ostatecznie Filharmonia nie ma sponsora.
Pan Andrzej Plichta zwrócił uwagę, że padło słowo „zmusiliście”. Nie można teraz
tego odwracać.
Radny Krzysztof Ścisły nie rozumie dlaczego nie można było mieć jednego sponsora
i oprócz tego pozyskiwać kolejnych.
Wiceprezydent Kijewski zwrócił się do radnego Grodzińskiego, że nie wypada
mu wypowiadać się w kwestiach sponsorskich dla Filharmonii, gdyż nie wiadomo,
czy występuje w roli radnego, czy Dyrektora i czyjego interesu broni – Miasta,
czy Radia.
W związku z wywiązaniem się dyskusji nie wnoszącej nic do sprawy Przewodniczący
postanowił ją zakończyć.
Wobec przybycia pana Krzysztofa Gałki na posiedzenie Komisji radny Krzysztof
Ścisły zwrócił się do niego z zapytaniem o wykonywane prace na skrzyżowaniu
ul. Staszica i Górnośląskiej.
Pan Gałka wyjaśnił, że Zarząd Dróg i Komunikacji nie prowadzi tam żadnych prac
i inwestycji.
Następnie Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Adam Koszada
oznajmił, że przystępujemy do głosowania.
Na pytanie radnego Tadeusza Skarżyńskiego, czy głosujemy sam projekt uchwały,
czy ze zmianami, pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej,
wyjaśniła, że niektóre wnioski przeszły, dlatego należy przegłosować projekt uchwały
wraz ze zmianami, które zostały odpowiednio przegłosowane przez poszczególne
Komisje.
Przewodniczący Tomasz Grochowski poprosił zatem o pozytywne zaopiniowanie
przedmiotowego projektu uchwały wraz z dwiema zmianami, a mianowicie
przekazanie 125.000 zł na modernizacje dwóch skrzyżowań oraz 100.000 zł jako
wsparcie finansowe dla Filharmonii.
Wszyscy radni Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały wraz ze zmianami (9 osób).
Następnie Przewodniczący Adam Koszada poprosił o przegłosowanie projektu
uchwały wraz ze zmianą polegającą na przesunięciu kwoty 125.000 zł
na modernizację dwóch skrzyżowań.
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Radny Dariusz Grodziński dopytał jeszcze, jaka kwota jest zapisana
w przedmiotowym projekcie uchwały na koncert jazzowy.
Wiceprezydent Artur Kijewski odpowiedział, że 20.000 zł otrzyma Centrum Kultury
i Sztuki, a 5.000 zł będzie kosztowała edukacja jazzowa, czyli działania
współtowarzyszące festiwalowi z inicjatywy Miasta.
Radny Grodziński oznajmił, że w zaistniałej sytuacji wyłącza się z głosowania
nad projektem uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 6 osób za, 3 osoby wstrzymały się, 1 osoba nie
głosowała (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany wraz
z przegłosowaną zmianą.
Ad.4. Korespondencja.
Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący Tomasz Grochowski
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Tomasz Grochowski

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Adam Koszada
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