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Protokół Nr 0012.5.6.2019
 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
4. Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień

31 grudnia 2018 roku.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za

2018 rok.
6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  dorocznych  nagród  Prezydenta  Miasta

Kalisza  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania
i  ochrony  kultury  oraz  określenia  szczegółowych  warunków  i  trybu  ich
przyznawania. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
9. Korespondencja:
 odpowiedź  Wiceprezydenta  Miasta  Grzegorza  Kulawinka  na  pismo

ws. remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich;
 odpowiedź  Prezydenta  Miasta  na  pismo  ws.  budowy  hali  sportowej  wraz

z  zapleczem  socjalno-technicznym  oraz  stołówką  w  Zespole  Szkół  Techniczno-
Elektronicznych;

 pismo  Prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia  Przedsiębiorców  Przemysłu  Lotniczego
„Wielkopolski Klaster Lotniczy” dot.  oferty na organizację imprezy pn. „Kaliskie
Dni  Innowacji,  Technologii  i  Modelarstwa  oraz  Ogólnopolskie  Zawody  Dronów
zaliczanych do Pucharu Polski – FPV Drone Race Kalisz”;

 pismo  Prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia  Przedsiębiorców  Przemysłu  Lotniczego
„Wielkopolski  Klaster  Lotniczy”  dot.  oferty  na  działania  wspierające  rozwój
kształcenia technicznego i zawodowego w Kaliszu.

10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.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.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). Porządek obrad
został jednomyślnie przyjęty.
Przewodniczący  Komisji  w  pierwszej  kolejności  zapytał  Wiceprezydenta  i  Naczelnika
Wydziału  Edukacji  jak  wygląda  sytuacja  strajku  w  Kaliszu  oraz,  co  z  wypłaceniem
wynagrodzeń za ten czas.  Jednocześnie podziękował wszystkim nauczycielom, za to,  że
egzaminy gimnazjalne odbyły się bez przeszkód. 
Wiceprezydent Miasta, pan Grzegorz Kulawinek poinformował, że opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej  oraz  Ministerstwa  Finansów  jest  taka,  że  za  czas  strajku  nie  można
wypłacić wynagrodzenia nauczycielom. 
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji dodał, że liczba placówek biorących
udział  w  strajku  nie  zmieniła  się,  zmniejszyła  się  jedynie  liczba  nauczycieli,  którzy
strajkują. 
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, w których szkołach uczniowie zostali klasyfikowani. 
Pan  Witczak  odpowiedział,  że  w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Adama  Asnyka,
II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki, III Liceum Ogólnokształcącym im.
Mikołaja  Kopernika,  w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  oraz  w  Zespole  Szkół
Samochodowych. 

Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  omówiła  wykonanie  budżetu
Miasta za 2018 rok. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał, ile wynosi kwota długu. Pani Ochocka odpowiedziała,
że dług wynosi 239 469 927 zł. 
Pani  Karena  Łuszczykiewicz,  Zastępca  Dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej
poinformowała,  że  założenia  finansowe  na  2018  rok  zostały  wykonane.  Rok  został
zamknięty z wynikiem ujemnym w kwocie 37 000 zł. Było to spowodowane otwarciem
pokoiku terapeutycznego w filii nr 3, sprostaniem wymaganiom RODO, oraz zapewnieniem
oprogramowania dla filii w Szczypiornie. 
Pani Joanna Dudek, Dyrektor Galerii im. Jana Tarasina przedstawiła wykonanie budżetu za
2018  rok  swojej  jednostki.  Oznajmiła,  że  placówka  wykonała  98%  planu,
a wynik finansowy wyniósł 15 175 zł.
Pan Mirosław Przybyła,  Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji  i  Rekreacji  wyjaśnił,  że
ośrodek  w  2018  roku  wykonał  przychód  w  kwocie  12  469  293  zł,  a  dotacja
z budżetu Miasta wyniosła 5 850 000 zł. 
Pan Piotr Bigora, Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” poinformował, że
wynik  finansowy  jednostki  ukształtował  się  na  poziomie  -683,29  zł.  Strata  ta  wynika
z licznych zakupów m.in.:  monitoringu,  oświetlenia,  krzeseł,  szaf,  czy oprogramowania.
Galeria  rozszerzyła także działalność o spotkania  autorskie,  których wcześniej  nie  było.
Strata została pokryta ze środków rezerwowych. 
Radny  Dariusz  Grodziński  zapytał,  czy  są  już  podjęte  decyzje  dotyczące  wynajmu
pomieszczeń  w  „Wieży  Ciśnień”.  Pan  Bigora  odpowiedział,  że  parter  został
wyremontowany  i  organizowane  są  tam  koncerty,  ale  docelowo  jednostka  chce,  aby
powstała  tam  kawiarnia,  dlatego  są  prowadzone  rozmowy  z  firmami.  Radny  Dariusz



Grodziński stwierdził, że nie trzeba na siłę szukać przychodu z wynajmu, ponieważ można
to  pomieszczenie  wykorzystać  na  działalność  merytoryczną.  Dyrektor  poinformował
również,  że  najemca  nie  prowadzi  działalności  w  lokalu  już  od  stycznia  i  nie  płaci
należności. 
Radny Artur Kijewski zapytał, czy są już jakieś decyzje dotyczące Akceleratora Kultury
i kiedy przewidziany jest termin rozpoczęcia jego działalności.
Pani  Grażyna  Dziedziak,  Naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
odpowiedziała,  że ustalenia nie zmieniły się i  Akcelerator będzie podlegał pod Ośrodek
Kultury  Plastycznej  „Wieża  Ciśnień”,  a  przewidywany  termin  to  rok  2020.  Radny
dopytywał,  czy  w Akceleratorze  Kultury  jest  przewidywana  część  gastronomiczna.  Pan
Bigora  odpowiedział,  że  tak,  ale  raczej  na  małe  potrzeby takie  jak  zrobienie  kawy czy
herbaty. 
Radnego Leszka Ziąbkę zainteresował  temat  skweru  przy Ośrodku Kultury  Plastycznej,
który  potocznie  nazywa  się  imieniem  Bogusia  Jareckiego.  Zapytał,  czy  nazwa  jest
uregulowana  prawnie.  Dyrektor  odpowiedział,  że  prawnie  nie  jest  to  uregulowane,  ale
instytucja używa tej nazwy skweru. 
Pani  Grażyna  Dziedziak,  Naczelnik  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
w zastępstwie  za  pana Adama Klocka,  Dyrektora  Filharmonii  Kaliskiej  krótko omówiła
wykonanie budżetu za 2018 rok. Poinformowała, że jednostka otrzymała dotacje z Miasta
w wysokości  120  000  zł,  oraz  z  powiatu  4  748  000  zł.  Dodała,  że  przychody  własne
wyniosły 1 132 992 zł, a koszty 6 178 500 zł. Rok zakończył się z ujemnym wynikiem
finansowym w kwocie 90 508 zł. 
Następnie  pani  Dziedziak  omówiła  budżet  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu
i Turystyki. Wyjaśniła, że w 2018 roku przeznaczono na kulturę 13 884 037 zł, na sport
14 240 169 zł, w tym na turystykę 168 420 zł i promocję w sporcie 946 747 zł. 
Pani  Anna Durlej,  Kierownik  Biura  Przygotowania  Inwestycji,  Budżetu Obywatelskiego
i Inicjatywy Lokalnej poinformowała,  że jeżeli  chodzi o ówczesny Wydział Rozbudowy
Miasta i Inwestycji to wykonanie wyniosło 84%. 
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji oznajmił, że w zeszłym roku dochody
wyniosły 138 800 000 zł, w tym subwencja 133 000 zł. Dodał, ze głównym dochodem są
dotacje  celowe.  Wydatki,  natomiast  planowane  były  na  poziomie  205 159 000 zł  i  ich
wykonanie wyniosło 99,2%. 
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  6  osób  za,  3  osoby  się  wstrzymały
(9 obecnych). Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.4.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2018 roku.
Pan  Michał  Pilas,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  omówił
powyższy  punkt.  Poinformował,  że  opracowanie  takiej  informacji  wynika  z  ustawy
o finansach publicznych i przedstawia zbiorcze zestawienie wartości mienia komunalnego,
które jest pokazane w układzie przedmiotowym i podmiotowym, czyli rozkładzie wartości
majątku na poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Informacja została sporządzona
w oparciu o dane z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz podległe im zakłady
i  jednostki  budżetowe.  Powiedział  również,  że  ogólna  wartość  majątku  Miasta  wynosi
1 904 497 000zł. Największy udział w strukturze majątku ma rzeczowy majątek trwały –
73% oraz finansowy majątek trwały – 22%. Główne pozycje w strukturze majątku trwałego
to drogi i mosty – 29%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 25%, grunty – 21%, budynki
i lokale – 19%. Dodał, że struktura majątku jest podobna do tej z lat poprzednich. Pan Pilas



wyjaśnił, że bezpośrednio pod zarządem Miasta znajduje się 40% majątku, natomiast 51%
znajduje się na stanie jednostek budżetowych, a 8% na stanie zakładów budżetowych. 
Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby się wstrzymały (8 obecnych). Informacja została przyjęta. 

Ad.5.  Sprawozdanie  z  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji
kultury za 2018 rok.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018
rok. 
Pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
omówił  przedmiotowy  raport.  Poinformował,  że  realizacja  odbywała  się  w  zakresie
wynikającym z programu i były to m. in. działania mające na celu ograniczanie skutków
zdrowotnych  i  społecznych  spowodowanych  używaniem  szkodliwych  substancji
i  narkotyków,  leczenie  osób  uzależnionych,  działania  interwencyjne,  zapobieganie
wykluczeniu społecznemu, oraz profilaktyka. 
Radna Kamila Majewska zwróciła uwagę, że raporty są małe czytelne i brak w nich kwot
przeznaczonych  na  dane  zadania.  Pan  Rogoziński  odpowiedział,  że  kwoty  są  ujęte
w sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Wydziału  Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
i jutro na Komisji Budżetu i Finansów będzie to omawiane. 
Komisja przyjęła raport do wiadomości. 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta
Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. 
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki omówiła
powyższy projekt uchwały. Poinformowała, że uchwała została zdjęta z porządku obrad na
ostatniej  Sesji  Rady  Miasta.  Następnie  odbyło  się  spotkanie  konsultacyjne,  które
zainicjowała radna Barbara Oliwiecka, a na które zostały zaproszone osoby ze środowiska
kulturalnego.  Obecnie  przedstawiany  projekt  uchwały  zawiera  zmiany,  które  zostały
zasugerowane. 
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że wprowadzone zmiany są dobre, jedynie w § 5 ust.
1 pkt 7 radny wykreśliłby słowo „lokalnych”, ponieważ w projekcie napisano, że wniosek
złożony  może  być  przez  przedstawicieli  mediów  lokalnych,  a  jego  zdaniem  media
ogólnopolskie również powinny mieć możliwość zgłaszania kandydatów. 
Pani Naczelnik wyjaśniła, że ideą jest, aby nagradzać lokalnych artystów, stąd też większą
wiedzę w temacie będą miały media lokalne. 
Radna  Elżbieta  Dębska  zapytała,  czym  się  kierowano  określając,  że  kadencja  trwa
1  rok  i  dlaczego,  liczba  członków  jest  parzysta.  Pani  Dziedziak  odpowiedziała,  że
ostateczną decyzję podejmuje Prezydent, a kapituła jest ciałem doradczym, dlatego nie ma
potrzeby by liczba członków była nieparzysta,  a  jeżeli  chodzi o kadencję,  to  takie były
sugestie większości osób na spotkaniu. 
Pani ██████ █████████* z Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej wyjaśniła, że z kadencją
jednoroczną chodzi też o to,  że kaliskie środowisko artystyczne nie jest liczne, a udział
w pracach kapituły wyklucza osobę z możliwości kandydowania do nagrody.  
Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  zapytał,  kto  był  obecny  na  spotkaniu
konsultacyjnym.  Pani  Naczelnik  odpowiedziała,  że  w  spotkaniu  udział  wzięli  m.in.
dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele stowarzyszeń kulturalnych i uniwersytetu. 



Radny Leszek Ziąbka dopytywał,  czy jeżeli jakaś firma czy stowarzyszenie ma siedzibę
poza Kaliszem, ale działalność wykonuje w naszym Mieście to czy może być zgłaszana do
nagrody. Pani Dziedziak odpowiedziała twierdząco. 
Głos zabrała także pani ██████ █████████*, która oznajmiła, że na spotkaniu padła
propozycja,  aby radni pracujący w kapitule nie zgłaszali  kandydatów, ale nie zostało to
uwzględnione. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  omówiła  powyższy  projekt
uchwały. 
Radny  Dariusz  Grodziński  dopytywał  o  kwoty  całościowe  dotyczące  podwyżek  dla
pracowników Urzędu Miasta i jednostek budżetowych. Pani Ochocka odpowiedziała, że tą
uchwałą przeznacza się 2 700 000 zł na podwyżki, a w sumie na ten cel zabezpieczono
4 921 000 zł. Dodała, że środki zostaną wypłacone pracownikom w maju, z wyrównaniem
od marca. 
Radna  Kamila  Majewska  zapytała,  w  jakiej  kwocie  będą  to  podwyżki.  Pani  Naczelnik
odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Urząd Miasta średnio będzie to 300 zł na pracownika do
płacy zasadniczej. 
Wiceprezydent  Miasta,  pan  Grzegorz  Kulawinek na  koniec  poinformował,  że  podwyżki
dotyczą 1922 etatów, a ich celem jest wyrównanie poziomu wynagrodzeń. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9. Korespondencja:
 odpowiedź  Wiceprezydenta  Miasta  Grzegorza  Kulawinka  na  pismo

ws.  remontu  boisk  sportowych  przy  Zespole  Szkół  Gastronomiczno-
Hotelarskich;

 odpowiedź  Prezydenta  Miasta  na  pismo  ws.  budowy  hali  sportowej  wraz
z zapleczem socjalno-technicznym oraz stołówką w Zespole Szkół Techniczno-
Elektronicznych;

 pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
„Wielkopolski  Klaster  Lotniczy”  dot.  oferty  na  organizację  imprezy  pn.
„Kaliskie  Dni  Innowacji,  Technologii  i  Modelarstwa  oraz  Ogólnopolskie
Zawody Dronów zaliczanych do Pucharu Polski – FPV Drone Race Kalisz”;
Wiceprezydent  Miasta,  pan  Grzegorz  Kulawinek  poinformował,  że  we  wrześniu
odbywają  się  Dni  Pasjonata  i  Modelarza.  Wraz  z  Prezydentem  pan  Kulawinek
pomyślał,  aby  unowocześnić  imprezę  i  zaproponował,  aby  Wielkopolski  Klaster
Lotniczy zmienił nieco program. Niestety mimo próśb nie zrobił tego. Dodatkowo
Klaster  jest  organizatorem  tej  imprezy,  ale  to  Miasto  Kalisz  finansuje  w  100%
imprezę. Poinformował,  że w tej kwestii  nie doszło jeszcze do porozumienia,  ale
planowane jest jeszcze jedno spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia. 
Radny Artur  Kijewski  stwierdził,  że  chce  się  zrobić  zbyt  wiele  naraz,  a  atrakcje
dotyczące  innowacyjności  można  podłączyć  pod  festiwal  profesjonalistów  lub
w ogóle zorganizować osobną imprezę. 

 pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
„Wielkopolski  Klaster Lotniczy” dot.  oferty  na  działania  wspierające  rozwój
kształcenia technicznego i zawodowego w Kaliszu.



Pani  Monika  Otrębska-Juszczak,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta
poinformowała jak wygląda współpraca z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym. 
Wiceprezydent  Miasta,  pan  Grzegorz  Kulawinek  odczytał,  czego  dotyczy
przedmiotowe pismo i  zapewnił,  że jeżeli  ktoś wyraża chęci  współorganizowania
imprez z Miastem władze zawsze są przychylnie nastawione. 

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej poprosił o przedstawienie stanowisk klubów
radnych dotyczących zmiany kryteriów przyznawania Stypendium im. Jana Pawła II. 
Radny Dariusz Grodziński oznajmił,  że członkowie klubu są za tym, aby było to raczej
stypendium naukowe, a nie socjalne. 
Pan Durlej stwierdził, że można połączyć stypendium naukowe z socjalnym. 
Radna  Karolina  Sadowska  poinformowała,  że  również  członkowie  są  za  zmianami,
ponieważ wiele zdolnych dzieci z zamożniejszych rodzin nie otrzymuje stypendium. 
Radny Artur Kijewski wyjaśnił, że stypendium było tworzone po to, aby wesprzeć osoby
z biedniejszych rodzin. Natomiast wybitnie zdolne dzieci można nagradzać w inny sposób
bez kryterium dochodowego. Dodał, że warto rozważyć podniesienie progu dochodowego. 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że pula środków przeznaczona na stypendium nie
zmieni się.
Radny Tadeusz Skarżyński stwierdził, że dobrym rozwiązaniem będzie podniesienie progu
dochodowego przy jednoczesnym podniesieniu średniej ocen,  od której  można otrzymać
stypendium, dzięki temu zostanie zachowana równowaga i nie będą wymagane dodatkowe
środki. 
Następnie  wybrano  skład  zespołu,  który  zajmie  się  pracami  nad  zmianą  regulaminu
przyznawania  stypendium.  Do  prac  zgłoszono  radną  Elżbietę  Dębską,  radną  Karolinę
Sadowską, radnego Dariusza Grodzińskiego oraz radną Kamilę Majewską. 
Wiceprezydent  Miasta  przedstawił  stanowisko,  że  zgadza  się,  że  podwyższenie  progu
dochodowego, przy jednoczesnym podniesieniu średniej może być dobrym pomysłem. 

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zamknął 
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kalisza

/.../
Marian Durlej

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady
Miasta. 


