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Protokół Nr 0012.5.7.2019
 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 13 maja 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie  się  z  działalnością  oraz  funkcjonowaniem  Szkoły  Podstawowej

Nr 23 im. E. Kor-Walczaka w Kaliszu.
4. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
6. Korespondencja:
 zaproszenie  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  na  obrady  do  Galerii  Sztuki

im. Jana Tarasina w Kaliszu;
 uchwała  Składu  Orzekającego  RIO  ws.  wyrażenia  opinii  o  sprawozdaniu

z wykonania budżetu Miasta Kalisza za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. 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. 

Ad.3.  Zapoznanie  się  z  działalnością  oraz  funkcjonowaniem  Szkoły  Podstawowej
Nr 23 im. E. Kor-Walczaka w Kaliszu.
Głos  w  tym  punkcie  zabrała  pani  Beata  Raczak,  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  23
im. E. Kor-Walczaka w Kaliszu, która poinformowała jak funkcjonuje placówka. Wyjaśniła,
że szkoła nie posiada stołówki przez co nie ma możliwości podawania obiadów uczniom.
Dodała, że szkoła jest mała i nie ma w niej nawet sali gimnastycznej, dlatego najlepszym



rozwiązaniem  byłoby  wybudowanie  nowej  szkoły,  nieco  dalej  na  wykupionych  przez
Miasto terenach. 
Radny  Marian  Durlej  zapytał,  ile  uczniów  liczą  poszczególne  oddziały.  Pani  Dyrektor
odpowiedziała  następująco:  zerówka  –  9  osób,  I  klasa  –  8  osób,  II  klasa  –  10  osób,
III klasa – 3 osoby, IV klasa – 20 osób, V klasa – 12 osób, VI klasa – 8 osób, VII klasa – 5
osób, VIII klasa – 11 osób. 
Radny dopytywał, jak szkoła radzi sobie z brakiem stołówki. Pani Dyrektor odpowiedziała,
że po prostu nie ma obiadów, ponieważ sanepid nie wyraził nawet zgody na catering. Pan
Durlej  spytał,  co  na  to  rodzice.  Pani  ██████ ████████*,  Przewodnicząca  Rady
Rodziców  Szkoły  Podstawowej  nr  23  w  Kaliszu  wyjaśniła,  że  rodzice  przyjęli  do
wiadomości  jaka  jest  sytuacja  i  wiedzą,  że  sanepid  nie  wydał  zgody  na  obiady.  Pani
Dyrektor  oznajmiła,  że  jedynym  rozwiązaniem  są  posiłki  na  korytarzu  ponieważ  były
jeszcze próby, aby podawać jedzenie na sąsiedniej sali OSP, ale na to również sanepid nie
dał zgody. 
Radny  Leszek  Ziąbka  zapytał,  czy  szkoła  jest  podłączona  do  Internetu.  Pani  Dyrektor
odpowiedziała twierdząco. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  zapytała,  ile  uczniów  z  okolicy  dojeżdża  do  szkół
w Kaliszu. Pani Raczak odpowiedziała, że jest to ponad 80 dzieci. Dodała, że w szkole od
rana funkcjonuje świetlica, ale nie ma ona osobnego pomieszczenia, tylko znajduje się tam,
gdzie akurat jest wolna sala. 
Radny  Grodziński  zapytał  o  projekt  nowej  szkoły  który  widział.  Pani  Dyrektor
odpowiedziała,  że  to  nawet  nie  jest  projekt  tylko  wizualizacja  stworzona  osobiście,
w celu pokazania innym jak według pani Dyrektor powinna wyglądać szkoła. 
Radny Artur Kijewski zadał pytanie, co z budynkiem obecnej szkoły, jeżeli powstanie nowy.
Pani Beata Raczak odpowiedziała, że może tu powstać żłobek, przychodnia czy biblioteka. 
Następnie  radna  Karolina  Sadowska  w  formie  prezentacji  przedstawiła  radnym  oraz
gościom, co do tej pory powstało na terenach przeznaczonych na oświatę, wykupionych
przez Miasto, oraz co mogłoby powstać. 
Obecny na posiedzeniu pan  ██████ ████████*, były Sołtys Sołectwa Sulisławice
poinformował,  że  trzykrotnie  próbowano  zamknąć  szkołę,  ale  mieszkańcy  walczyli,  by
nadal funkcjonowała. Dodał, że brak świetlicy jest hamulcem w rozwoju szkoły, ponieważ
do Sulisławic przeprowadza się coraz więcej młodych osób. Pan ████████*poprosił
także  o  przeprowadzenie  analizy  dotyczącej  budowy  nowej  szkoły  i  ewentualne
zabezpieczenie środków na jej budowę. 
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zapytał Naczelnika Wydziału Edukacji, czy już
kiedyś  były  przeprowadzane  jakieś  analizy  dotyczące  liczebności  dzieci  tej  szkoły.  Pan
Mariusz  Witczak  odpowiedział,  że  na  chwilę  obecną  nawet  jeżeli  te  80  dzieci,  które
z pewnych powodów uczęszczają do innych szkół rozpoczęłyby naukę w Sulisławicach to
placówka jest w stanie je przyjąć i nadal będzie po jednym oddziale w każdym roczniku. 
Pani ██████ ████████* oznajmiła, że spotkała się z odpowiedziami, że jeżeli będzie
więcej dzieci to można myśleć o budowie szkoły, ale uważa, że jest to nieco nie na miejscu
ponieważ w chwili obecnej rodzice mają duże wymagania względem szkół, do których chcą
posłać  swoje  dzieci.  A  szkoła  w  Sulisławicach  nie  dysponuje  podstawowymi
pomieszczeniami takimi jak stołówka czy świetlica, dlatego tutaj nie będzie jakiegoś dużego
wzrostu liczby uczniów. 
Pan  Marian  Durlej  zapytał,  jak  wygląda  nabór,  czy  są  odrzucane  jakieś  dzieci.  Pani
Dyrektor odpowiedziała, że zawsze jest więcej miejsc niż uczniów. Przewodnicząca Rady



Rodziców wtrąciła  i  powiedziała,  że  samo przekazanie  informacji,  że  są  plany budowy
nowej szkoły sprawiłoby, że uczniów byłoby więcej. 
Radny  Leszek  Ziąbka  zapytał,  czy  budynek  szkoły  znajduje  się  w  gminnej  ewidencji
zabytków. Pani Raczak odpowiedziała, że nie. 
Radny  Artur  Kijewski  przypomniał,  że  budując  nową  szkołę,  należałoby  w  pierwszej
kolejności wykonać odwodnienie cieku Krępicy i Piwonki. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  rozpoczęła  debatę  na  temat  tego,  które  szkoły  potrzebują
największego wsparcia Miasta i zapytała, jaki był koszt budowy Szkoły Podstawowej nr 13
w Kaliszu. 
Wywiązała się dyskusja między radnymi, a panią Dyrektor w wyniku której stwierdzono, że
budowa szkoły może kosztować 4-6 mln zł. 
Radny Artur Kijewski przypomniał, że również w Szczypiornie brakuje sali gimnastycznej
i stwierdził, że należy skupić się w pierwszej kolejności na poważnych kwestiach takich jak
brak zaplecza sportowego, a później stopniowo realizować mniejsze zadania.
Radna  Sadowska  podziękowała  wszystkim  za  przybycie  na  posiedzenie  Komisji
i przekonywała, że Sulisławice potrzebują nowej szkoły. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  stwierdził,  że  skoro  mieszkańcy  Sulisławic  chcieli  zostać
włączeni w obszar Miasta, to Kalisz powinien w pewien sposób się odwdzięczyć. Jest to też
świadectwo  dla  innych,  którzy  być  może  zastanawiają  się  czy  włączyć  się
w obszar Miasta Kalisza.
Następnie  radny  Tadeusz  Skarżyński  zaproponował,  aby  złożyć  wniosek  do  Prezydenta
Miasta Kalisza o przeanalizowanie możliwości budowy Ośrodka Szkolno – Przedszkolnego
w Sulisławicach: 7 osób za (7 obecnych). Wniosek został przyjęty. 

Ad.4. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 r.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła powyższe sprawozdanie. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.5.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  omówiła  powyższy  projekt
uchwały. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6. Korespondencja:
 zaproszenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na obrady do Galerii Sztuki im.

Jana Tarasina w Kaliszu;
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej poinformował, że posiedzenie Komisji
w Galerii Sztuki być może odbędzie się w czerwcu. 

 uchwała  Składu  Orzekającego  RIO  ws.  wyrażenia  opinii  o  sprawozdaniu
z  wykonania  budżetu  Miasta  Kalisza  za  rok  2018  wraz  z  informacją
o stanie mienia komunalnego.

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.



Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  poprosił  Naczelnika  Wydziału  Edukacji
o poinformowanie jak wygląda sytuacja w szkołach po strajku. 
Pan Mariusz Witczak oznajmił, iż opracowano pewien schemat postępowania na zasadzie
porozumienia Władz Miasta z Dyrektorami szkół. Po pierwsze poinformowano, że za czas
strajku  nauczyciele  nie  otrzymają  wynagrodzenia.  Po  drugie  na  podstawie  porozumień
z poszczególnymi nauczycielami za czas strajku zostaną dokonane potrącenia w 4 ratach. Po
trzecie plany finansowe szkół w związku ze strajkiem nie zostaną zmniejszone,  dlatego
nauczyciele na własny wniosek będą mogli prowadzić zajęcia dodatkowe. Ma to na celu
wydatkowanie  środków,  które  były  zabezpieczone  na  wynagrodzenia,  a  których  nie
wypłacono ze względu na strajk. 
Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje jakieś
rozmowy, ponieważ to on był organizatorem strajku.  Pan Witczak odpowiedział,  że nie,
ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest stroną w sprawie. 
Następnie wywiązała się dyskusja między radnymi dotycząca roli Związku Nauczycielstwa
Polskiego w sytuacji po strajkowej. 
Radna  Kamila  Majewska  poprosiła,  aby  Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  otrzymała
wytyczne, jakie Miasto wydało Dyrektorom szkół, ponieważ wie, że Dyrektorzy przekazują
tylko cząstkowe informacje. Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że taka jest hierarchia, że
informacje z wydziału otrzymują Dyrektorzy, a następnie nauczyciele. 
Radna Kamila Majewska wyraziła wątpliwości, ponieważ zajęcia dodatkowe, które mogą
prowadzić nauczyciele nie służą nadrobieniu materiału, który nie został przepracowany ze
względu na strajk. Następnie wywiązała się w tym temacie dyskusja. 
Radna  Majewska  zapytała,  o  terminy  zgłaszania  chęci  realizowania  dodatkowych  zajęć
przez  nauczycieli.  Pan  Witczak  odpowiedział,  że  jeżeli  teraz  to  trzeba  to  zgłosić  jak
najszybciej, a jeżeli od września to będzie to aneksowane być może już w sierpniu.
Radna  Barbara  Oliwiecka  zapytała,  czy  pilnowane  jest  to,  czy  w  pierwszej  kolejności
obsadzane są etaty, a dopiero później przydzielane nadgodziny. A drugie pytanie dotyczyło
tego, do kiedy nauczyciele muszą zgłaszać roczne urlopy na podratowanie zdrowia. Radni
wspólnie odpowiedzieli, że urlop na podratowanie zdrowia można zgłosić z dnia na dzień.
Naczelnik Wydziału Edukacji, co do pierwszego pytania odpowiedział, że realizowane jest
to,  że w pierwszej kolejności obsadza się etaty, a później przydziela nadgodziny. Radna
wyjaśniła,  że należy tego pilnować ponieważ ma informację,  że  nie  zawsze Dyrektorzy
postępują w ten sposób. 
Radna Majewska zapytała, czy w arkusze kalkulacyjne sporządzone na chwilę obecną są
wpisane jakieś nadgodziny, czy też nie i czy może wystąpić taka sytuacja, że w przyszłym
roku  szkolnym  braknie  nadgodzin  dla  nauczycieli.  Naczelnik  Wydziału  Edukacji
odpowiedział, że pytania są bardzo ogólnie, ale arkusze są sporządzane według przepisów
prawa i wszyscy nauczyciele otrzymają pracę. 
Na koniec radny Tadeusz Skarżyński poinformował, że inna Komisja Rady Miasta Kalisza
prowadzi kontrole w wybranych placówkach oświatowych i prosi na przykład o imienną
listę  osób  zasiadających  w  komisjach  maturalnych  lub  pyta,  czy  Dyrektor  zwraca  się
z szacunkiem do nauczycieli. Według radnego tego typu pytania są nie na miejscu. Radny
Artur Kijewski stwierdził, że świadczy to o Radzie Miasta. 



Ad.8. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za obecność 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. 


