KRM.0012.0066.2019
D2019.09.01854
Protokół Nr 0012.5.11.2019
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 16 września 2019 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
I część - III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, przy ul. Kościuszki 10

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z działalnością

oraz funkcjonowaniem
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

III

Liceum

II część - Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu,
przy ul. Legionów 66

4. Zapoznanie się z działalnością oraz funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki
5.








Publicznej w Kaliszu.
Korespondencja:
Pismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z prośbą o ogłoszenie roku 2020
Rokiem Alfonsa i Melanii Parczewskich;
Odpowiedź na wniosek nr 0012.5.43.2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie
zaktualizowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali gimnastycznej
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu;
Pismo dot. nowego projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;
Pismo z prośbą o zabezpieczenie środków na modernizację tarasu wejściowego
Szkoły Podstawowej Nr 14;
Odpowiedź Prezydenta na pismo w sprawie zabezpieczenia środków na
modernizację tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14;
Pismo z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej prac
związanych z budową boiska szkolnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego;
Odpowiedź Prezydenta na pismo z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej prac związanych z budową boiska szkolnego na terenie
I Liceum Ogólnokształcącego;

 Odpowiedź na wniosek nr 0012.5.52.2019 w sprawie poszerzenia zasobu lokalowego
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu;
 Pismo mieszkańca w sprawie podjętej uchwały dotyczącej pensum;
 Odpowiedź na pismo mieszkańca w sprawie podjętej uchwały dotyczącej pensum;
 Odpowiedź Prezydenta na pismo dotyczące adaptacji budynku przy
ul. Tuwima 2 w Kaliszu;
 Pismo w sprawie udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu
Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu;
 Pismo w sprawie udzielonej dotacji dla Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja
w Kaliszu;
 Odpowiedź na wniosek w sprawie przeanalizowania możliwości budowy Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Sulisławicach.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan
Marian Durlej, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości, oraz podziękował za
zaproszenie do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych). Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3. Zapoznanie się z działalnością oraz funkcjonowaniem III Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
Głos w punkcie zabrała pani Anna Narewska, która podziękowała za przybycie
i poinformowała jak funkcjonuje placówka i z jakimi problemami się boryka. Pochwaliła
się, że stworzono 3 nowe sale lekcyjne, dzięki którym uniknięto dwuzmianowości zajęć,
ponieważ podwójny rocznik spowodował, że w szkole jest o kilka klas więcej niż w latach
poprzednich. Dodała, że na 100-lecie istnienia szkoły stworzono pracownię historyczną
poświęconą Jagiellonkom. Wyjaśniła, że szkoła ma poważny problem z wilgocią, która co
kilka lat powoduje konieczność wydatkowania sporej ilości środków na poprawienie
warunków. Aby zapobiec temu potrzebny jest kompleksowy remont, który pozwoli na
dostosowanie budynku do mokrego podłoża. Dyrektor przekonywała, że sytuacja jest
dramatyczna i co rok lub dwa potrzebne są nowe środki na usunięcie skutków zbierania się
wody gruntowej oraz silnych opadów.
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zapytał o odwierty, które były robione przy
szkole. Pani Dyrektor odpowiedziała, że odwierty, które były wykonywane
w 2014 roku pozwoliły na sporządzenie ekspertyzy. Natomiast odwierty z 2008 roku były
częścią remontu izolacji zewnętrznej, który jak wspomina pani Narewska, był wykonany
nieprawidłowo. Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca kosztów kompleksowego
remontu.
Radny Leszek Ziąbka potwierdził, że problem jest bardzo poważny, ponieważ przy
skrzyżowaniu ulic Śródmiejskiej i Kościuszki był kiedyś odpływ cieku wodnego

i w ziemi pod szkołą wciąż znajduje się woda, dlatego połowiczne działania nic tutaj nie
pomogą.
Radny Artur Kijewski zapytał skąd pojawiły się nowe miejsca w szkole, ponieważ wie, że
kilkoro uczniów przeniosło się z innych szkół do III Liceum Ogólnokształcącego. Pani
Dyrektor wyjaśniła, że kilka osób zrezygnowało z nauki w Koperniku m.in. z powodu
dojazdu, czy planu zajęć.
Radna Barbara Oliwiecka spytała, ile jest klas pierwszych. Pani Narewska odpowiedziała,
że jest 12 klas pierwszych po 30-33 osoby.
Następnie pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do obejrzenia placówki.
Po obejrzeniu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu radni podjęli dyskusję
dotyczącą remontu, ponieważ uznali, że jest on potrzebny.
Pan Grzegorz Kulawinek, Wiceprezydent Miasta zgodził się, że szkoła wymaga
kompleksowego remontu.
W związku z powyższym radni poddali pod głosowanie wniosek do Prezydenta Miasta
Kalisza z prośbą o ujęcie w budżecie Miasta Kalisza na 2020 rok zadania inwestycyjnego
polegającego na kompleksowym remoncie substancji zabytkowej oraz kompleksu
sportowego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz
o zabezpieczenie środków na aktualizację projektu powyższej inwestycji w I kwartale 2020
roku.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Następnie Komisja udała się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie odbyła się druga
część posiedzenia.
Ad.4. Zapoznanie się z działalnością oraz funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kaliszu.
Głos zabrał pan Adam Borowiak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, który
przedstawił jak funkcjonuje biblioteka, jakie odnosi sukcesy i jakie ma problemy. Wymienił
najpilniejsze potrzeby remontowe Biblioteki Głównej takie jak: wymiana stolarki
zewnętrznej, remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego. Dyrektor wspomniał również
o sytuacji, która miała miejsce w lipcu. W związku z wysadzeniem bankomatu
częściowemu zniszczeniu uległa jedna z filii. Dodał, że zostało otwarte konto, na które
można przekazywać środki na odbudowę księgozbioru dziecięcego.
Następnie pani ███████ ████████*, Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych
w imieniu biblioteki pochwaliła się, iż niedawno w ich ręce trafił dziennik Kazimierza
Mieszczańskiego z 1862 roku. Wyjaśniła, że dziennik jest dla nich bardzo cenny, ponieważ
opisuję czas tuż przed wybuchem powstania styczniowego, a dodatkowo spisany jest
w bardzo dokładny sposób. Pani Kierownik poinformowała, że pojawił się pomysł, aby
przepisać dziennik, opatrzyć stosownym komentarzem i wydać go.
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zapytał, gdzie znaleziono dziennik. Dyrektor
odpowiedział, że w domu rodziny Mieszczańskich przy ul. Asnyka, podczas jego likwidacji.
Następnie pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki przedstawiła mieszkańca – pana ███████ ████████*, który zgodził się
przekazać Miejskiej Bibliotece Publicznej partyturę fortepianową marszu skomponowanego
z okazji otwarcia dworca w Kaliszu. Dodała, że mieszkaniec hobbystycznie zbiera
pocztówki związane z Kaliszem i chciałby je również przekazać bibliotece. Przewodniczący
Komisji podsumował, że trzeba w tej sytuacji porozmawiać z Dyrektorem Biblioteki oraz
z Prezydentem, aby móc podejmować decyzje w sprawie przekazania przedmiotów. Radny

Leszek Ziąbka podpowiedział, że dobrze by było, gdyby pocztówki ocenił rzeczoznawca.
Na koniec mieszkaniec pokazał radnym starodruk, który udało mu się zdobyć.
Zadeklarował, że jest w stanie przekazać również ten przedmiot placówce.
Pan Marian Durlej powrócił do tematu remontów w Bibliotece Głównej i wywiązała się
krótka dyskusja w wyniku której poddano pod głosowanie wniosek do Prezydenta Miasta
Kalisza z prośbą o zabezpieczenie środków z budżetu Miasta Kalisza na 2020 rok w kwocie
236 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu z przeznaczeniem na wymianę
stolarki zewnętrznej w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta poinformowała Dyrektora, że oprócz wniosku komisji,
sam Dyrektor musi złożyć wniosek do Prezydenta, aby uwzględniono zadanie w budżecie
na 2020 rok.
Ad.5. Korespondencja:
 Pismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z prośbą o ogłoszenie roku 2020
Rokiem Alfonsa i Melanii Parczewskich;
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki wyjaśniła, że od kilku lat ustanawia się patrona danego roku, dlatego
jeżeli komisja wyraża zgodę to Wydział Kultury może przygotować uchwałę, która
zatwierdzi wybór patronów na 2020 rok.
 Odpowiedź na wniosek nr 0012.5.43.2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie
zaktualizowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali
gimnastycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu;
Komisja zapoznała się z korespondencją.
 Pismo dot. nowego projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji poprosił o przesunięcie tematu
na kolejne posiedzenie, ponieważ nie są obecne radna Barbara Oliwiecka i radna
Kamila Majewska, które zgłosiły się na opiekunki Młodzieżowej Rady Miasta.
 Pismo z prośbą o zabezpieczenie środków na modernizację tarasu wejściowego
Szkoły Podstawowej Nr 14;
Komisja zapoznała się z korespondencją.
 Odpowiedź Prezydenta na pismo w sprawie zabezpieczenia środków na
modernizację tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14;
Komisja zapoznała się z korespondencją.
 Pismo z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej prac
związanych z budową boiska szkolnego na terenie I Liceum
Ogólnokształcącego;
Komisja zapoznała się z korespondencją.
 Odpowiedź Prezydenta na pismo z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej
Prognozy Finansowej prac związanych z budową boiska szkolnego na terenie I
Liceum Ogólnokształcącego;
Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy porozmawiać ze szkołą
i Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji celem udostępnienia szkole sali
gimnastycznej. Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że
taka możliwość istnieje.
 Odpowiedź na wniosek nr 0012.5.52.2019 w sprawie poszerzenia zasobu
lokalowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu;










Pani Joanna Dudek, Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
poinformowała, że Prezydent wyraził zgodę na wynajęcie dodatkowego lokalu na
cele wystawiennicze i w związku z tym została poproszona o przygotowanie
kosztorysu prowadzenia działalności z uwzględnieniem dodatkowego lokalu. Dodała,
że funkcjonowanie galerii w 2020 roku zamknięto w kwocie 1 000 100 zł.
Pismo mieszkańca w sprawie podjętej uchwały dotyczącej pensum;
Komisja zapoznała się z korespondencją.
Odpowiedź na pismo mieszkańca w sprawie podjętej uchwały dotyczącej
pensum;
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że pismo dotyczy
ostatnio podjętej uchwały, a nadawca pisma otrzymał odpowiedź.
Odpowiedź Prezydenta na pismo dotyczące adaptacji budynku przy
ul. Tuwima 2 w Kaliszu;
Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zaproponował, aby na kolejne
posiedzenie zaprosić Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji oraz
przedstawicieli Rady Osiedla Majków i przeanalizować tę sprawę.
Pismo w sprawie udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu
Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu;
Komisja zapoznała się z korespondencją.
Pismo w sprawie udzielonej dotacji dla Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja w
Kaliszu;
Komisja zapoznała się z korespondencją.
Odpowiedź na wniosek w sprawie przeanalizowania możliwości budowy
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sulisławicach.
Komisja zapoznała się z korespondencją.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak
Ad.7. 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.

