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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.4.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 05.02.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Rodziny
Wiłkomirskich.
5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 4
oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Kaliszu,
przy ul. Kordeckiego 34.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2015
rok.
8. Korespondencja
- pismo ws wytypowania dwóch radnych do prac w Komisji ds.
nagród sportowych;
- pismo ws naboru do społecznego jury Festiwalu Sztuki Aktorskiej;
- pismo ws możliwości ustalenia roku 2015 rokiem Wiłkomirskich.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz zaproszonych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Pan Przewodniczący zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad o dodatkowy
projekt uchwały, który właśnie wpłynął. Jako punkt 4 proponuje zatem wprowadzić
projekt uchwały w sprawie ustalenia roku 2015 Rokiem Rodziny Wiłkomirskich.
Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność. W korespondencji pojawiło się
dodatkowo pismo pani Wiceprezydent Karoliny Pawliczak w sprawie wytypowania
dwóch radnych do składu Komisji ds. nagród sportowych.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli tak przedstawiony porządek obrad (11 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
poinformowała, że kwota przedmiotowej pomocy wynosi 280.000 zł
z przeznaczeniem dla poszczególnych podmiotów wymienionych w uchwale.
W uzasadnieniu wyjaśniła, że nie jest to obowiązek samorządu, aby wspierać
powyższe przedsięwzięcia, natomiast ze względu na markę, rangę, renomę wydarzeń
dla Miasta uznaje się to zasadne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kaliski
samorząd, który nie jest organizatorem, wspiera takie działania poprzez przekazanie
środków finansowych do Województwa Wielkopolskiego. W ślad za tym projektem
uchwały Zarząd Województwa Wielkopolskiego również podejmie uchwałę w swoim
gremium na temat przyjęcia pomocy. Następnie na tej podstawie zostanie podpisana
umowa określająca szczegółowe warunki przekazania pomocy.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Rodziny
Wiłkomirskich.
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
wyjaśniła, że w ostatnich dniach stycznia kaliskie stowarzyszenia zwróciły się
z prośbą o ustanowienie roku 2015 rokiem Rodziny Wiłkomirskich. Jest to bardzo
ciekawa inicjatywa. Rodzina Wiłkomirskich jest mocno związana z Kaliszem,
ma ogromne zasługi w kulturę polską i dlatego też pragnie się potwierdzić korzenie
i związki rodzinne z naszym Miastem. Projekt uchwały trafił dopiero dzisiaj
na Komisję, ponieważ w ślad za inicjatywą ustalane było kalendarium wydarzeń,
którymi wypełni się ten rok. Na koniec zapewniła, że będzie to godne upamiętnienie.
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Włodarek stwierdził, że nie jest to temat nowy,
gdyż przypomnienie Kaliszanom rodziny Wiłkomirskich ciągnie się od 2002 roku,
kiedy to pani Wanda Wiłkomirska otrzymała tytuł Honorowy Obywatel Miasta
Kalisza. Zdaniem Wiceprzewodniczącego dorobek Rodziny jest godny upamiętnienia
i warto się nim chwalić.
Radny Dariusz Grodziński dodał, ze ten aspekt wpisuje się strategię muzycznej
promocji Kalisza.
Pan Przewodniczący poddał omówiony projekt pod głosowanie. Wszyscy radni
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
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Ad.5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 4
oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Kaliszu, przy
ul. Kordeckiego 34.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, poinformował, że w budynkach,
w których przedszkole i szkoła podstawowa funkcjonują razem, łączy się je w zespół
szkół. Pozwala to na obniżenie kosztów funkcjonowania,ze względu na łączenie
struktur przez co jest np. jeden dyrektor. W Kaliszu istnieją trzy zespoły szkolno –
przedszkolne zatem zgodnie z kolejnością nadawania numeracji nowy zespół przy ul.
Kordeckiego otrzymuje numer 4. W projekcie uchwały załączone są również akty
założycielskie oraz statuty zarówno przedszkola jak i całego Zespołu. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września. Dodał,
że szkoła podstawowa w nowym budynku funkcjonuje od ubiegłego roku. Nabór
do przedszkoli odbywa się w marcu poprzez zapis elektroniczny, stąd dopiero teraz
jego powołanie. Obiekt przystosowany jest na cztery oddziały po 25 dzieci w grupie.
Wspomniał również, że w związku z powołaniem zespołu skróci się kadencja
obecnego dyrektora szkoły podstawowej i musi odbyć się konkurs na dyrektora całego
zespołu.
Radny Paweł Gołębiak spytał, kto wobec tego prowadzi nabór do przedszkola
i podpisuje dokumenty.
Naczelnik Witczak odpowiedział, że szkoły zawsze powoływane są od września,
natomiast nabór prowadzi Miasto Kalisz, tak więc dokumenty firmuje Urząd.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na fakt skrócenia kadencji obecnemu
dyrektorowi.
Pan Naczelnik wyjaśnił, że dyrektor szkoły zostaje powołany na 5 lat. Jeśli jednak
zmienia się forma organizacyjna danej placówki, to musi zostać przeprowadzony
nowy konkurs.
Radny Tadeusz Skarżyński nawiązał do opisanych w statucie pracowników i spytał,
czy wymóg ich zatrudnienia wynika z ustawy.
Obecny Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 pan Radosław Szczap potwierdził,
że zatrudnienie wszystkich osób wynika z przepisów, natomiast wyjaśnił, że nie
będzie dublowania stanowisk w tych dwóch jednostkach. Poprzez połączenie
i utworzenie Zespołu część pracowników, zwłaszcza administracyjnych będzie
wspólnych, co zracjonalizuje koszty.
Radna Kamila Majewska spytała o wiek dzieci przyjmowanych do przedszkola oraz
o kwestię ich odgrodzenia od starszych dzieci. Wspomniała, ze kiedyś pan Naczelnik
wypowiedział opinię, że w Kaliszu nie ma problemów z uzyskaniem miejsca
dla dziecka w kaliskich przedszkolach, w związku z czym spytała, czy były robione
analizy zasadności otwierania kolejnej placówki.
Naczelnik Witczak odpowiedział, że analizy oczywiście były robione, ale należy
zwrócić uwagę, że było to 6-7 lat temu. Wyjaśnił, że procesy decyzyjne i inwestycyjne
w mieście trwają długo ze względu na procedury. Decyzja o budowie nowego
budynku szkoły zapadła zatem już dawno temu i zawsze jest to obarczone błędem.
Uspokoił jednak twierdząc, że przedszkole będzie miało wysoki standard, w związku
z czym nie powinno być problemu z naborem. Poinformował również o zmianach
w ustawie, które także wpłyną pozytywnie na nabór. Oddziały przedszkolne
w szkołach, czyli tzw. „zerówki” będą likwidowane i przekształcane w przedszkola.
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Z punktu widzenia dobra dziecka jest to lepsze rozwiązanie. Przedszkola są bowiem
lepiej przystosowane dla dzieci. Zatem na pytanie radnej o zasadność otwarcia nowego
obiektu odpowiedział twierdząco wyjaśniając, że wpisuje się to w zmiany systemu
zarówno nowe jak i te, które weszły w życie dwa lata temu. Na pytanie odnośnie
bezpieczeństwa dzieci odpowiedział, że dzieci szkolne od przedszkolnych są
oddzielone. Te dwie placówki działają osobno. Co do poruszonej przez radną kwestii
wieku dzieci, pan Naczelnik nie jest w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na to
pytanie. Taka informacja będzie znana dopiero po zakończeniu naboru. Organizacja
naboru leży w kompetencji dyrektora szkoły.
Dyrektor Szczap dopowiedział, że szkoła nie jest jeszcze ogrodzona ponieważ trwa
budowa sali gimnastycznej. Po jej zakończeniu rozpocznie się trzeci etap, czyli
budowa boiska i placu zabaw dla dzieci. Wyjaśnił, że są dwa odrębne wejścia,
zarówno do szkoły jak i przedszkola. Przejście wewnątrz istnieje, lecz jest ono tylko
i wyłącznie do użytku nauczycieli. Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych będzie
również odgrodzony.
Radna Majewska wyraziła opinię, że niewątpliwie nowe przedszkole stanowi
dodatkowy koszt dla Miasta, jednak radna zagłosuje za tym projektem, gdyż dzięki
temu zmniejszy się ilość dzieci w grupach.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił o głosowanie nad omówionym
projektem uchwały. Wszyscy radni zagłosowali jednomyślnie za przyjęciem projektu
uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 4 oraz Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Kordeckiego 34 (11 osób).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, poinformował, że uchwała tego
typu jest podejmowana po raz pierwszy. W ubiegłym roku weszły w życie nowe
przepisy dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli. W związku z powyższym rok
poprzedni był przejściowy i Dyrektorzy przedszkoli uzgadniali z Prezydentem
kryteria. W tym roku istnieje konieczność wywołania uchwały w tym zakresie.
Praktycznie nic nie ulega zmianie niż było do tej pory poza jednym. Dzieci 4 letnie
mają prawo uczęszczania do przedszkola. Nie jest to przymus objęcia wychowaniem
przedszkolnym jak u dzieci 5 letnich, natomiast gminy mają zapewnić dziecku 4
letniemu prawo do przedszkola publicznego. Następnie Naczelnik wymienił kryteria
ustawowe i poinformował o ilości punktów, które za nie przysługują.
Radny Tadeusz Skarżyński zaproponował zmianę zapisu: ocena z zachowania
co najmniej dobra w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
prowadzona jest rekrutacja. Wyjaśnił, że pozwoli to na uniknięcie wywoływania
co roku przedmiotowej uchwały.
Pan Przewodniczący poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Wszyscy radni
jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę (10 osób).
Następnie głosowano na projektem uchwały wraz z zaproponowaną poprawką.
Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie zatwierdzili projekt uchwały wraz ze zmianą
(10 osób).
Ad.7. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2015 rok.
Wobec braku zastrzeżeń Plan Pracy Komisji został jednogłośnie przyjęty (10 osób).
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Ad.8. Korespondencja
- pismo ws wytypowania dwóch radnych do prac w Komisji ds. nagród
sportowych
Pani Marzena Pastuszak odczytała pismo i poprosiła o wytypowanie dwóch
przedstawicieli Komisji.
Radny Grzegorz Chwiałkowski zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Paweł Gołębiak zaproponował kandydaturę pana Dariusz Grodzińskiego.
Radny Tadeusz Skarżyński zgłosił pana Martina Zmudę.
Radna Kamila Majewska zgłosiła pana Zbigniewa Włodarka.
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad poszczególnymi kandydatami.
Grzegorz Chwiałkowski – 3 osoby za, 8 wstrzymało się od głosu.
Dariusz Grodziński – 3 osoby za, 8 wstrzymało się od głosu.
Martin Zmuda – 7 osób za, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
Zbigniew Włodarek – wszyscy za (11 osób).
Większością głosów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostali
wydelegowani: Martin Zmuda i Zbigniew Włodarek.
- pismo ws naboru do społecznego jury Festiwalu Sztuki Aktorskiej;
- pismo ws możliwości ustalenia roku 2015 rokiem Wiłkomirskich.
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Tadeusz Skarżyński zaproponował, aby posiedzenia Komisji, na których
omawiany jest temat danej szkoły odbywały się w tej placówce.
Pan Przewodniczący poinformował, że rozmawiał już z Dyrektorami kaliskich szkół,
którzy zapraszali do swoich placówek i ustalił, że Komisja teraz będzie odbywała
swoje posiedzenia co miesiąc w innej szkole.
Radny Paweł Gołębiak poinformował, iż niedługo rozpoczyna się festiwal Schola
Cantorum, w związku z czym spytał, czy Komisja otrzyma informacje na temat
programu festiwalu.
Naczelnik Wydziału Edukacji pan Mariusz Witczak wyjaśnił, że organizatorem
festiwalu nie jest Młodzieżowy Dom Kultury, który podlega Wydziałowi, tylko
Stowarzyszenie. Jeżeli jednak radni chcieliby uzyskać szczegółowe informacje na ten
temat to pan Naczelnik może przekazać wszelkie materiały, gdyż jest członkiem
Komitetu Organizacyjnego.
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Protokołowała:
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