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Protokół Nr 0012.5.8.2019
 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 27 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  Zespołu  Szkolno  –

Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.
5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  rozliczenia

tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla  których
ustalony plan zajęć jest  różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze  w szkole  oraz  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć
nauczycieli,  dla  których  nie  ustalono  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
dydaktycznych,  obowiązujących  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  Nr  16
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji
prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3. 

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Młodzieżowego  Domu  Kultury
w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Liceum  Plastycznego  im.  Tadeusza
Kulisiewicza w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr  2  w  Kaliszu  przy  ul.  Rzemieślniczej  6  poprzez  stworzenie  nowej  lokalizacji
prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13.

9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
11.Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla  Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.
12.Korespondencja:
 pismo mieszkańca ws. zakupu stołów do tenisa stołowego;
 pismo mieszkańca ws. stworzenia nowej siedziby Filharmonii Kaliskiej;



 pismo  Naczelnika  Wydziału  Dotacji  przy  Ministerstwie  Kultury
i  Dziedzictwa Narodowego ws.  udzielonej  dotacji  dla  Rzymskokatolickiej  Parafii
Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji,  Edukacji,  Kultury i Sportu,  pan
Marian Durlej, który powitał wszystkich obecnych i podziękował za zaproszenie do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 9 osób za (9 obecnych). 

Ad.3.  Zapoznanie  się  z  działalnością  oraz  funkcjonowaniem  Zespołu  Szkolno  –
Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu.
Głos w punkcie zabrał pan Jacek Konopczyński, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 2 w Kaliszu, który poinformował, jak funkcjonuje placówka. 
Następnie  wywiązała  się  dyskusja  dotycząca tego,  jakie  plany miały poprzednie  władze
wobec szkoły. Dyrektor wyjaśnił, że szkole brakuje sali gimnastycznej, jedna sala lekcyjna
jest dostosowana do zajęć wychowania fizycznego i podjęto też współpracę z Centralnym
Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, ale niestety to wciąż za mało. 
Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy program rządowy dotyczący podłączenia każdej szkoły
do Internetu jest zrealizowany. Dyrektor odpowiedział, że jeszcze nie, ale prace są w toku.
Radny  spytał  jeszcze,  czy  szkoła  posiada  e-booki.  Pan  Konopczyński  odpowiedział,  że
w bibliotece  znajdują  się  głównie  tradycyjne  książki,  ze  względu na  brak  miejsca.  Pan
Ziąbka dopytywał,  czy  szkoła  realizuje  wyjazdy do teatru,  kina czy filharmonii.  Radny
uważa, że to bardzo ważne, aby dzieci miały możliwość pojechać w takie miejsca. Dyrektor
zgodził się z radnym i potwierdził, że dzieci uczestniczą w takich wyjazdach. 
Radny Tadeusz Skarżyński przypomniał,  że zmieniła się koncepcja i  Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchoniemych pozostanie w obecnym miejscu i będzie
tam  wykonany  remont.  Dodał,  że  dzisiaj  głosując  nad  zmianą  uchwały  budżetowej
jednocześnie radni zagłosują, aby przekazać środki na remont. 
Radna Barbara Oliwiecka stwierdziła, że szkoły prywatne nie mając możliwości lokalowych
dowożą  dzieci  w inne  miejsca  na  zajęcia  wychowania  fizycznego.  Zaproponowała,  aby
rozważyć taką możliwość w tej szkole. Dyrektor poinformował, że organizacyjne jest to
możliwe, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Wiceprezydent Miasta, pan Grzegorz
Kulawinek  poinformował,  że  Szkoła  Podstawowa  Nr  6  korzysta  z  sal  Ośrodka  Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji, a Zespół Szkół Technicznych od września będzie korzystał z sali
gimnastycznej na ul.  Teatralnej.  Dodał,  że trudno zorganizować plan zajęć szkołą,  które
dojeżdżają  na  lekcje  wf-u,  oraz  tym,  które  użyczają  sali.  Pan  Jacek  Konopczyński
stwierdził,  że  jest  to  świetny pomysł,  ale  ma też  nadzieję  na  współpracę z  Centralnym
Ośrodkiem Szkolenia  Służby Więziennej,  ponieważ od września  powstanie  tam Wyższa
Szkoła Kryminologii i  Penitencjarystyki,  co spowoduje, że sala gimnastyczna nie będzie
w pełni wykorzystywana tak jak dotąd. 



Radna Kamila  Majewska zapytała,  czy szkoła  organizuje  lekcje  na  basenie  i  czy każde
dziecko ma swoją szafkę. Dyrektor odpowiedział twierdząco na oba pytania. 
Radna Karolina Sadowska podziękowała za organizacje posiedzeń Komisji, które odbywają
się w szkołach, ponieważ uważa, że dzięki temu radni widzą na własne oczy, jakie szkoła
ma  potrzeby.  Radny  Artur  Kijewski  dopowiedział,  że  chodzi  również  o  to,  że  rodzice
zamiast  posłać  dzieci  do  szkoły  bez  sali  gimnastycznej  wybierają  szkołę  np.  w
Skalmierzycach, która znajduje się już poza Kaliszem. Dyrektor stwierdził, że szkoła jest
zaniedbana,  ponieważ  termomodernizacja,  która  objęła  większość  szkół  w  Kaliszu,  nie
została wykonana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2. 
Radna Oliwiecka zapytała, czy Dyrektor ma dane, ile dzieci jest w rejonie, a ile faktycznie
uczęszcza  do  tej  szkoły.  Pan  Konopczyński  odpowiedział,  że  nie  pamięta
w tej chwili dokładnych liczb, ale gdyby ci uczniowie przyszli do szkoły nastąpiłby wzrost
uczniów o około 15%. 
Radna Elżbieta Dębska wyjaśniła, że w tej chwili takie małe szkoły zaczynają być cenione
za poczucie bezpieczeństwa i brak anonimowości uczniów. 
Na koniec sformułowano wniosek  o zabezpieczenie środków na zaktualizowanie projektu
budowy  sali  gimnastycznej  dla  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  Nr  2  w  Kaliszu,  oraz
wpisanie inwestycji do projektu budżetu na rok 2020. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Wniosek został przyjęty, 

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny
nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.
Pani Iwona Kasprzak, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem omówiła powyższy
projekt uchwały. 
Głosowanie: 8 osób za, 1 osoba wyłączona z głosowania (9 obecnych). Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom
i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w
szkole  oraz  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla
których  nie  ustalono  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,
obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Kalisz.
Pan Krzysztof  Jurek,  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji  omówił powyższy projekt
uchwały. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  dopytywała,  czy  uchwała  dotyczy tylko  grup  przedszkolnych
mieszanych. Pan Jurek odpowiedział twierdząco. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał, dlaczego teraz przedstawiono Komisji projekt uchwały.
Pan Krzysztof Jurek odpowiedział, że do tej pory tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
proponował i ustalał Wydział Edukacji, ale teraz ze względu na zmianę przepisów musi to
być określone w formie uchwały. 
Radna  Oliwiecka  dodała,  że   z  tego  co  wie,  to  związki  zawodowe  wypowiedziały  się
negatywnie w tej kwestii. 
Głosowanie:  8  osób  za,  1  osoba  się  wstrzymała  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  Nr  16
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji
prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3.
Pan Krzysztof  Jurek,  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji  omówił powyższy projekt
uchwały. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał, jak idą przygotowania do przeniesienia Młodzieżowego
Domu  Kultury  na  ul.  Teatralną.  Wiceprezydent  Miasta,  pan  Grzegorz  Kulawinek
poinformował, że jest w stałym kontakcie z dyrektorami MDK-u i Szkoły Podstawowej Nr
16 w Kaliszu i w ciągu około 2 tygodni będzie znany szacowany koszt przeniesienia. Radny
wyraził wątpliwości, co do tego, że teraz trzeba zagłosować nad zmianą lokalizacji szkoły
i Młodzieżowego Domu Kultury mimo, iż nie są znane koszty. Poprosił o podanie choćby
szacunkowej  kwoty.  Pan Kulawinek odpowiedział,  że  za  2 tygodnie  znane będą koszty
przedsięwzięcia, ale na pewno będzie to mniej niż milion złotych. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  zapytała,  czy  konieczne  jest  procedowanie  nad  projektem
uchwały w dniu dzisiejszym, czy można to przesunąć do czasu, kiedy będą znane koszty.
Radny Artur  Kijewski wyjaśnił,  że  przy obecnej  sytuacji  na rynku głosując  nad innymi
projektami  również  głosuje  się  „w  ciemno”,  ponieważ  zanim  inwestycje  zostają
wykonywane ceny często wzrastają. Radna Oliwiecka zapytała, czy jeżeli dzisiaj uchwała
nie  zostanie  poddana  pod  głosowanie,  to  czy  będzie  to  miało  jakieś  konsekwencje.
Wiceprezydent  Miasta  odpowiedział,  że  na  czwartkowej  Sesji  Rady  Miasta  postara  się
podać szacunkową kwotę przeniesienia placówek. 
Głosowanie:  7  osób  za,  2  osoby  się  wstrzymały  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Młodzieżowego  Domu  Kultury
w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby.
Pan Krzysztof  Jurek,  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji  omówił powyższy projekt
uchwały.
Głosowanie:  7  osób  za  2  osoby  się  wstrzymały  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany.

Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Liceum  Plastycznego
im.  Tadeusza  Kulisiewicza  w  Kaliszu  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Kaliszu przy ul.  Rzemieślniczej  6  poprzez  stworzenie
nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13.
Pan Krzysztof  Jurek,  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji  omówił powyższy projekt
uchwały. 
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zapytał, na jakim etapie jest tworzenie nowej
lokalizacji  dla  prowadzenia  zajęć.  Pan  Jurek  odpowiedział,  że  najprawdopodobniej
uczniowie  od  1  września  będą  mogli  odbywać  zajęcia  przy  ul.  Nowy  Świat.
Przewodniczący Komisji dopytywał, czy Technikum Budowy Fortepianów również będzie
korzystało z nowych sal. Pan Krzysztof Jurek odpowiedział, że nie ma w tej chwili takiej
informacji, ale wszystko zależy od dyrektora placówki. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.



Ad.9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza.
Pan Krzysztof  Jurek,  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji  omówił powyższy projekt
uchwały. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny  Tadeusz  Skarżyński  podziękował  w  imieniu  rodziców  i  nauczycieli  ze  Szkoły
Podstawowej  Nr  17  za  opracowanie  zmian  w budżecie,  dzięki  którym wyremontowane
zostanie boisko przy placówce. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.11.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.12. Korespondencja:
 pismo mieszkańca ws. zakupu stołów do tenisa stołowego;

Przewodniczący  Komisji,  pan  Marian  Durlej  odczytał  odpowiedź  Prezydenta  na
powyższe  pismo.  Radna  Elżbieta  Dębska  ubolewała,  że  stoły  do  tenisa  trafią  do
placówek oświatowych,  a nie  do klubu tenisa stołowego.  Dodała,  że  mistrzostwa
tenisa  stołowego odbywają  się  w ościennej  gminnej,  a  nie  w Kaliszu,  co byłoby
świetną  promocją  dla  Miasta.  Pan  Grzegorz  Kulawinek,  Wiceprezydent  Miasta
poinformował,  że  stowarzyszenie,  które  wnioskowało  o  zakup  stołów  w  ramach
Budżetu  Obywatelskiego  miało  sporo  nieprawidłowości  formalnych  jeżeli  chodzi
o funkcjonowanie. Chcieli oni także zorganizować mistrzostwa, ale zaproponowana
lokalizacja nie spełniła ich oczekiwań. Radna Barbara Oliwiecka wyjaśniła, że jej
zdaniem stowarzyszenia miało dobry pomysł, ale jeżeli chodzi o Budżet Obywatelski
były  trudności  w  realizacji  niektórych  zadań  i  też  regulamin  nie  zawsze  jasno
określał pewne rozwiązania. Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki poinformowała, że było sporo problemów z realizacją
tego zadania,  ponieważ stowarzyszenie we wniosku napisało,  aby stoły do tenisa
kupić  dla  rad  osiedli.  Nie  wszystkie  rady  osiedla  miały  możliwość  odebrać
i przechowywać stoły, dlatego zadecydowano się ma przekazanie je szkołom. 

 pismo mieszkańca ws. stworzenia nowej siedziby Filharmonii Kaliskiej;
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
poinformowała,  że  w  zeszłym  roku  filharmonia  otrzymała  dofinansowanie  do
remontu siedziby – biur przy Al. Wolności i na chwilę obecną pracownicy nie chcą
się  przenosić.  Zostało  także  skierowane  pismo  do  Wydziału  Rozwoju  Miasta
z  pytaniem,  czy  istnieje  możliwość  budowyw  przyszłości  sali  koncertowej  dla
Filharmonii Kaliskiej. 

 pismo  Naczelnika  Wydziału  Dotacji  przy  Ministerstwie  Kultury
i Dziedzictwa Narodowego ws. udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii
Ordynariatu  Polowego  pw.  św.  Wojciecha  i  św.  Stanisława
w Kaliszu.
Komisja zapoznała się z korespondencją.



Ad.13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej poprosił o wyznaczenie daty spotkania zespołu
ds.  stypendium,  na  którym  ma  zostać  podjęta  decyzja  dotycząca  zmiany  regulaminu
przyznawania stypendium Jana Pawła II. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  chciała  się  upewnić,  czy  Specjalnych  Ośrodek  Szkolno-
Wychowawczy przy ul. Kordeckiego będzie remontowany, a nie przenoszony i jakie będą
koszty  tego  przedsięwzięcia.  Pan  Grzegorz  Kulawinek,  Wiceprezydent  Miasta  Kalisza
odpowiedział,  że  faktycznie  ośrodek  będzie  remontowany,  ale  co  do  kosztów  nie  ma
informacji. Następnie wywiązała się krótka dyskusja dotycząca placówki.

Ad.14. 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


