KRM.0012.0070.2019
D2019.09.03073
Protokół Nr 0012.5.12.2019
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 23 września 2019 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2019 r.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2020.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta
Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków
i trybu przyznawania stypendiów.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu
wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Kalisz”.
11. 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.
12. Korespondencja:
 Pismo przekazujące listę propozycji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2020 rok;
 Pismo mieszkańca w sprawie podwyższenia kwoty dodatku za wychowawstwo dla
nauczycieli oddziałów przedszkolnych;

 Korespondencja dotycząca progu na rzece Prośnie powyżej mostu
w Piwonicach.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 Nowy projekt Statut Młodzieżowej Rady Miasta;
 Budowa boiska szkolnego dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
w Kaliszu;
 Adaptacja budynku przy ul. Tuwima 2.
14. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Marian Durlej, Przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu, który powitał wszystkich obecnych radnych i gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Pan Marian Durlej, Przewodniczący Komisji poinformował, że o głos poprosił, pan
██████ ████████*, mieszkaniec Kalisza. Obecne na posiedzeniu przedstawicielki
Rady Osiedla Majków również chciały zabrać głos, a ich temat znajdował się
w punkcie sprawy bieżące i wolne wnioski. W związku z powyższym poddano pod
głosowanie zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 13 – sprawy bieżące
i wolne wnioski do punktu nr 3.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 10 osób za (10 obecnych).
Zmiana została przyjęta.
Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad wraz ze zmianą: 10 osób za
(10 obecnych). Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos w punkcie zabrał obecny na posiedzeniu, pan ██████ ████████*, który
odczytał pismo, które skierował do radnego Leszka Ziąbki, członka Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu. Pismo dotyczyło umożliwienia mieszkańcowi zaprezentowania
materiałów dotyczących pieczęci i herbu Kalisza. Poinformował, że niebawem wraz
z panem ██████ ████████* rozpoczną prace nad książką dotyczącą kaliskiego
herbu. Poprosił o udostępnienie sali na cele prezentacji, która ma pokazać, że herb Kalisza
jest nieprawidłowy. Przewodniczący Komisji zapytał Naczelnika Kancelarii Rady Miasta na
jakiem etapie jest sprawa związana z herbem. Pani Katarzyna Wawrzyniak odpowiedziała,
że herb został zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną, ale toczy się postępowanie
w sądzie w tej sprawie. Pan ████████* dopowiedział, że postępowanie już się
zakończyło.
 Nowy projekt Statut Młodzieżowej Rady Miasta;
Pan Grzegorz Kulawinek, Wiceprezydent Miasta poinformował, że w związku
z tym, iż poprzednia koncepcja statutu nie sprawdziła się wyszedł z koncepcją, aby
każdy radny miał asystenta. Asystent byłby wybierany podczas głosowania w danej
szkole i mógłby 2 razy w roku uczestniczyć w sesji, zapoznałby się wtedy z pracą
radnego.
 Budowa boiska szkolnego dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
w Kaliszu;

Pan Grzegorz Kulawinek, Wiceprezydent Miasta poinformował, iż zaplanowano
w budżecie środki na budowę, a czy zajęcia mogą się odbywać na OSRiR-e to już
pytanie do przedstawicieli tej jednostki. Pani Monika Krymarys z Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji odpowiedziała, że I Liceum Ogólnokształcące może
korzystać z sal ośrodka.
 Adaptacja budynku przy ul. Tuwima 2.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że sprawa dotyczy budynku na osiedlu Majków.
Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Majków, pani Grażyna Feter poinformowała, że
budynek od wielu lat niszczeje, kiedyś był siedzibą rady osiedla, ale w tej chwili
budynek nie spełnia wymogów i nie może być użytkowany. Parter budynku jest
wykorzystywany przez sportowców, którzy grają na pobliskim boisku, a jakiś czas
temu wykorzystywano też sale na piętrze. Dodała, że rada nie może korzystać z sal
budynku i tymczasowo obywa zebrania w pomieszczeniach szkoły. Wyjaśniła, że
złożono petycję z prośbą o remont budynku, ponieważ niszczeje i nie spełnia funkcji,
z myślą o których był budowany.
Pani Jolanta Haduch, Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Majków
dopowiedziała, że boisko zostało wyremontowane i potrzebne jest zaplecze
sportowe, które mogłoby się mieścić w budynku przy ul. Tuwima 2.
Pani Monika Krymarys z Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, który zarządza
budynkiem poinformowała, że budynek nie jest użytkowany, jest tylko
pomieszczenie monitoringu i magazyn do sprzętu. Są wynajęte 2 kontenery
szatniowe i będą jeszcze 2 dodatkowe od 1 października, ale nie ma gazu, woda jest
tylko latem, a kotłownia nie funkcjonuje, także budynek nie nadaje się do
korzystania z niego. OSRiR również czeka na decyzję Miasta dotyczącą remontu.
Pani Grażyna Feter nie zgodziła się z opinią przedstawicielki OSRiR-u, ponieważ
sala na piętrze była intensywnie użytkowana, budynek nie jest zamknięty i ciągle
kręcą się tam osoby. A rada osiedla miała w budynku jeden mały pokój i mały
magazyn, gdzie spotkania zazwyczaj są raz w miesiącu i nie pozwolono, aby
korzystała z pomieszczeń, ponieważ grozi to zawaleniem, a mimo to sportowcy
chodzą po budynku.
Przewodniczący Komisji zapowiedział, że chętnie przyjedzie i sam zobaczy, jak
wygląda budynek.
Pan Grzegorz Kulawinek, Wiceprezydent Miasta poinformował, że był 2 razy
w budynku na wizji lokalnej, sportowcy korzystają z części budynku, ponieważ
noszą sprzęty do magazynu. W projekcie, który został sporządzony wcześniej nie
zostało uwzględnione pomieszczenie dla rady osiedla. Miasto chce, by
w tym miejscu miała swoją siedzibę rada osiedla. Remont jest planowany, ale koszty
na chwilę obecną są duże.
Radny Tadeusz Skarżyński przypomniał, że budynek jest częścią Majkowskiego
Wembley, który został sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego i rada osiedla miała
również duży wkład w tę inwestycję. Stwierdził, że sytuacja jest trudna, ponieważ
rada tak mocno zaangażowała się w stworzenie tego miejsca, a nie ma teraz
pomieszczenia na swoją działalność. Przedstawił historię, gdzie tak naprawdę, ani
rada osiedla, ani sportowcy nie są zadowoleni z projektu, który powstał. Zapytał, czy
w związku z tym coś się dzieje w kwestii jego zmiany.
Pani Dagmara Pokorska, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta
poinformowała, że jeżeli chodzi o budynek, nie jest on dopuszczony, ale nie jest w
tak tragicznym stanie, żeby groził na przykład zawaleniem. Natomiast, jeżeli chodzi

o projekt to dokumentacja została wykonana 4-5 lat temu, zmiany można
wprowadzić, ale na dzień dzisiejszy środków na to nie ma.
Radny Skarżyński zapytał, ile według starego projektu kosztuje remont. Pani
Pokorska odpowiedziała, że 400 000 zł.
Wiceprezydent Miasta dodał, że remont powinien być zrobiony, ale Miasto nie
zgadza się na obecny projekt.
Radny Tadeusz Skarzyński podsumował, że boisko jest na bardzo dobrym poziomie,
przyjeżdżają do Kalisza drużyny z całego kraju i są pod wrażeniem. Dodał, że
starając się o jakiekolwiek dofinansowanie trzeba zawsze mieć projekt, dlatego warto
znaleźć środki na zmianę projektu. Radny zapytał jeszcze, czy podczas nanoszenia
zmian można pracować na obecnym projekcie. Otrzymał pozytywną odpowiedź.
Ad.4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
Pani Joanna Dudek, Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina przedstawiło krótko
wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku. Poinformowała, że 417 000 zł pochodziło
z budżetu miasta i powiatu, a kwotę 92 691 zł galeria wypracowała samodzielnie.
Pan Adam Borowiak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej poinformował, że biblioteka
osiągnęła dochody na poziomie 48%, koszty 43%, a przychody własne na poziomie 70%.
Nie występują żadne zagrożenia względem wykonania budżetu.
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
w imieniu Dyrektora Filharmonii poinformowała, że nie występują zagrożenia w wykonaniu
budżetu.
Pani Roksana Rybarczyk z Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji poinformowała, że
w I półroczu 2019 roku wykonano przychody w wysokości 51%, a koszty w wysokości
49% planu. Wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem.
Pani Katarzyna Pilarczyk, przedstawiciel Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”
wyjaśniła, że przychody kształtują się na poziomie 55,49% planu, natomiast koszty
wynoszą 45% założonego planu. Zagrożenia nie występują.
Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy nie wynajmowanie lokalu jakoś wpływa na budżet
ośrodka. Pani Pilarczyk odpowiedziała, że jest to odczuwalne, ponieważ właściciel, który
wynajmował lokal na parterze przy ul. Górnośląskiej płacił około 2 000 zł miesięcznie.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, krótko przedstawił wykonanie budżetu
wydziału.
Radny Leszek Ziąbka zapytał, na jakim etapie jest przeniesienie Młodzieżowego Domu
Kultury na ul. Teatralną. Pan Witczak odpowiedział, że umowa na zamówienie publiczne
została podpisana do końca września. Były 2 przetargi dla Młodzieżowego Domu Kultury
i Szkoły Podstawowej Nr 16. Przewidywano, że wykonawca może się nie zgłosić do
1 września, tak jak było w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 16 dlatego przedłużono
termin. Jednak MDK pracuje i zajęcia się odbywają. Dodał, że prawdopodobnie termin
oddania prac również zostanie przesunięty, prawdopodobnie o 2 tygodnie.
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki omówiła
wykonanie budżetu przez podlegający jej wydział.
Na koniec pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta wyjaśniła, że budżet oświaty jest
największy jeżeli chodzi o budżet Miasta Kalisza.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad.5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższą informację.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla
Miasta Kalisza na lata 2017-2020.
Pani Grażyna Dziedziak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki omówiła
krótko powyższe sprawozdanie.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższą uchwałę.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium
Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad,
warunków i trybu przyznawania stypendiów.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że zmiany dotyczą
zwiększenia progu dochodowego, do którego można otrzymać stypendium i będzie ono
wynosić 1800 zł netto, oraz podwyższenia średniej, od której można otrzymać stypendium.
Dodatkowo pomoc w postaci stypendium mogą dostać osoby posiadające Kaliską Kartę
Mieszkańca.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu
wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Kalisz”.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił powyższy projekt uchwały.
Poinformował, że zwiększony zostanie dodatek za wychowawstwo ze 100 zł do 300 zł.
Osobną sprawą jest dodatek dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Wyroki sądów
mówią, że dodatek dla takich nauczycieli się należy, jednak nie jako dodatek za
wychowawstwo. Wobec tego Rada Miasta ustala kwotę dodatku. Do tej pory kwota dodatku
wynosiła 40-50 zł, a teraz wydział proponuje 150 zł. Naczelnik wyjaśnił, że w oddziale
przedszkolnym pracuje dwóch nauczycieli, więc kwota na oddział jest taka sama, jedynie
rozkłada się, na dwie, a nie na jedną osobę. Jest to spowodowane tym, że w przedszkolu nie
ma nauczyciela wychowawcy.

Przewodniczący Komisji, pan Marian Durlej zapytał, czy Dyrektor przedszkola może
wskazać, który nauczyciel jest wychowawcą. Pan Witczak odpowiedział, że od Dyrektora
zależy komu powierzy obowiązki, ale z punktu widzenia pracy nie można rozdzielić, że
tylko jedna osoba jest wychowawcą. Radny Durlej poprosił, aby zastanowić się, czy nie
udałoby się dołożyć środków, aby każdemu nauczycielowi podnieść dodatek do kwoty 300
zł. Następnie wywiązała się krótka dyskusja dotycząca tego, czy zwiększyć dodatek
wszystkim, czy wzrośnie dodatek motywacyjny, oraz ile by to kosztowało. Pani Skarbnik
podsumowała, że to o czym wspomniał Naczelnik jest wymagane ustawą, a wszystko co
dodatkowe zależy od wysokości przyszłorocznej subwencji.
Pan Mariusz Witczak wracając do omawiania uchwały wyjaśnił, że wydział proponuje w
uchwale, aby dodatki motywacyjne dla dyrektorów wynosiły od 20% do 25%, gdzie
wcześniej było do 20%. A dla wicedyrektorów dodatek zwiększy się z 700 zł do
1000 zł.
Radny Dariusz Grodziński zapytał, czy podwyższony dodatek za wychowawstwo to wymóg
ustawowy. Otrzymał odpowiedź pozytywną. Dopytywał, czy podwyżki dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów to już własna inicjatywa. Naczelnik
zgodził się i dodał, że będą one skutkować dopiero od stycznia. Na koniec pan Grzegorz
Kulawinek, Wiceprezydent Miasta dodał, że wicedyrektorzy są w gorszej sytuacji, ponieważ
nie mogą mieć dodatkowych godzin.
Głosowanie: 7 osób za, 1 osoba się wstrzymała (8 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad.12. 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 Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji omówił powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.13. Korespondencja.
 Pismo przekazujące listę propozycji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2020 rok;
Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta wyjaśniła, że
w uchwale Rady Miasta Kalisza dotyczącej Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
jest zapis, że merytoryczna komisja, czyli Komisja Rozwoju, Mienia Miasta
i Integracji Europejskiej głosuje nad listą zadań, a pozostałe komisje otrzymują ją do
wiadomości.
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
 Pismo mieszkańca w sprawie podwyższenia kwoty dodatku za wychowawstwo
dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych;
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
 Korespondencja dotycząca progu na rzece Prośnie powyżej mostu
w Piwonicach.

Pan Marian Durlej, Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że mieszkaniec zwrócił się
z pytaniem, czy można uporządkować w tym miejscu rzekę, ponieważ podczas
pływania kajakami i wysiadania z nich można się pokaleczyć. Odpowiedź, jaka
została udzielona przez Wody Polskie została umieszczona w informatorze.
Na koniec wywiązała się między radnymi krótka dyskusja dotycząca prac Kapituły Nagrody
Prezydenta w Dziedzinie Kultury.
Następnie radny Dariusz Grodziński powiedział, że KKS narobił długów, została
wypowiedziana im umowa, natomiast jest już koniec października i odcięto dostawę ciepła,
a problem nadal istnieje. Pan Grzegorz Kulawinek, Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, że
w lipcu zauważono, że należności za gaz nie były regulowane. W związku z tym, że
obowiązuje RODO Miasto nie mogło dotrzeć do tego, kto jest sprzedawcą. Pod koniec
wakacji, kiedy pojawił się temat wynajęcia budynku Szkole Dzieci Autystycznych temat
wznowiono, ale Prezes KKS-u stwierdził, że wszystko jest na bieżąco regulowane.
Czekano, aż gaz zostanie włączony, niestety nie włączono ciepła, w związku z czym jeszcze
jakieś zaległości muszą być nie zapłacone. Następnie doszło do awarii i potrzebny jest
remont instalacji kotła. Należy to szybko naprawić, ponieważ w tym samym budynku
funkcjonuje Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, które reguluje płatności terminowo. Miasto
podjęło decyzję, że wymówi umowę Kaliskiemu Klubowi Sportowemu i czeka w tej chwili
na odpowiedź Prezesa. Wiceprezydent dodał, że Miasto chętnie podpisze na nowo umowę
z KKS-em, ale na innych warunkach, bo ta dotychczasowa była niekorzystna dla Miasta.
Radny Grodziński powiedział, że interesuje go bardziej sytuacja KTK niż KKS-u, który nie
płaci rachunków. Pan Kulawinek poinformował, że po pojawieniu się możliwości wynajęcia
budynku Szkole Dzieci Autystycznych poprosił o zmianę umowy. Niestety o taką zmianę
mógł wnioskować tylko Prezes KKS-u, który zrobił to. Wiceprezydent zagwarantował, że
umowy zostaną podpisane osobno ze wszystkimi trzema podmiotami. Niestety nie doszło to
do skutku, ponieważ nie można było się skontaktować z Prezesem. W tej chwili sytuacja
wygląda tak, że umowa została wypowiedziana i remont kotła będzie pokryty ze środków
Miasta.
Ad.14. 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.

