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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.8.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 14.05.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z działalnością, funkcjonowaniem oraz bazą lokalową
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Melcera
w Kaliszu.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2013-2016” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu
kultury.
6. Informacja Dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu na temat aktualnych wydarzeń, programu artystycznego
oraz zamierzeń na przyszłość.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2015 – 2029.
9. Korespondencja
- pismo Szkolnego Związku Sportowego,
- pismo Szkoły Podstawowej Nr 16,
- dwa pisma Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną”.

10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz gości. Pan Przewodniczący podziękował pani Dyrektor Marii Pawelec
za zaproszenie do szkoły.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji poinformował, że ze względu na dodatkowy materiał należy
rozszerzyć porządek obrad. Zatem jako punkt 4 dodaje się sprawozdanie z realizacji
w 2014 roku programów współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi.
Jako punkt 5 – projekt uchwały ws udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. Punkt 6 pozostaje – informacja
Dyrektora Teatru. Punkt 7 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
a 8 – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli tak przedstawiony porządek obrad (11 osób).
Ad.3. Zapoznanie się z działalnością, funkcjonowaniem oraz bazą lokalową
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu.
Pani Maria Pawelec – Dyrektor Szkoły – przedstawiła radnym informację na temat
funkcjonowania szkoły, naboru, osiągnięć i nagród dla uczniów. Skupiła się jednak
na głównym problemie szkoły, a mianowicie braku dostatecznej ilości pomieszczeń.
Wyjaśniła, że kłopot powstał, kiedy Kuria odzyskała budynek sąsiadujący ze szkołą
należący do Towarzystwa Muzycznego, które udostępniało szkole całe V piętro,
a szkoła w zamian ogrzewała ten budynek. Pomogło wówczas Liceum im. Adama
Asnyka, które umożliwiało naukę w swoich salach. Współpraca jest jednak uciążliwa,
gdyż na czas matur i wywiadówek nie ma możliwości korzystania z pomieszczeń
w I L.O i trzeba przenosić instrumenty. Obecnie Wiceprezydent Artur Kijewski
wygospodarował kilka pomieszczeń w Starostwie. Jest to jednak rozwiązanie
tymczasowe, gdyż aby uczyć dobrze dzieci nauki gry na instrumentach potrzebna jest
dobra akustyka pomieszczeń. Podsumowała, że warunki są ciężkie, muszą się cisnąć
w małych pomieszczeniach, pracują w soboty, wieczorami i w domach uczniów. Pani
Dyrektor wspomniała również o braku miejsc parkingowych dla nauczycieli. Szkoła
znajduje się w samym centrum miasta w związku z czym każdy postój jest płatny.
Jeśli nauczyciele bądź rodzice zostawią samochód pod budynkiem szkoły
to natychmiast pojawia się Straż Miejska z mandatem. Oprócz spraw nurtujących
szkołę pani Dyrektor poinformowała członków Komisji również o rzeczach dobrych.
Trudne warunki lokalowe nie powodują obniżenia poziomu nauczania. Pochwaliła się,
że młodzież szkolna uczestniczy nie tylko w konkursach ogólnopolskich, ale również
międzynarodowych i zajmuje czołowe miejsca. Akordeoniści zdobywają pierwsze
miejsca, a skrzypkowie zawsze są wśród czołówki. Sprzęt jednak ciągle się zużywa.
W ubiegłym roku udało się kupić vibrafon za 16.000 zł, który był niezbędny
do realizacji podstawy programowej oraz fagot za 26.000 zł.
Radna Kamila Majewska spytała o okoliczności przejęcia budynku Towarzystwa
Muzycznego i dlaczego nie został on pozyskany na cele szkoły.
Radny Dariusz Grodziński, który był Wiceprezydentem w poprzedniej kadencji
wyjaśnił, że budynek nie spełniał wymogów przewidzianych dla placówek
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oświatowych, gdyż były zbyt małe okna, wąskie korytarze oraz brak wyjścia
awaryjnego.
Radny Tadeusz Skarżyński zaproponował budynek przy ul. Fabrycznej po byłym
lokalu „Futurysta”.
Pani Dyrektor Pawelec oznajmiła, że nie chce przenosić szkoły z budynku
o wieloletniej tradycji. Myśli raczej o czymś dodatkowym w pobliżu szkoły.
Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Mariusz Witczak, wspomniał o pomyśle, który
wymaga ogromnych nakładów finansowych, jak również pozyskania funduszy
zewnętrznych stąd nie jest to oficjalna wypowiedź. Gdyby jednak udało się przenieść
siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej do budynku po byłym Banku Gospodarstwa
Krajowego, wówczas lokale dotychczas zajmowane przez Dyrektora Biblioteki można
by przekazać dla Szkoły Muzycznej.
Radny Grodziński poparł tą koncepcję, natomiast stwierdził, że bibliotekę należałoby
przenieść do budynku po byłej fabryce „Calisia” ze względu na wystarczającą ilość
miejsca na magazyny, książkomaty. W budynku po BGK mogłaby znajdować
się jedynie siedziba z gabinetem Dyrektora oraz filia.
Radna Małgorzata Zarzycka poinformowała, że przyjechała do Kalisza specjalnie
po to, by uczyć się w kaliskiej szkole muzycznej. Wypowiedziała kilka ciepłych słów
o nauczycielach oraz atmosferze towarzyszącej nauczaniu.
Radny Zbigniew Włodarek zwrócił uwagę, że podobno UAM chce oddać Miastu
budynek po byłej „10-tce” przy ul. Przemysłowej.
Pan Naczelnik Witczak zasugerował, że przekaże temat Wiceprezydentowi Arturowi
Kijewskiemu.
Radna Majewska zwróciła się z wnioskiem formalnym, aby sprawdzić możliwość
przydzielenia kilku miejsc parkingowych na zasadach lokatorskich dla potrzeb szkoły.
Wszyscy radni (11 osób) pozytywnie przychylili się do wniosku.
Ad.4. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016”
oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2014”.
Pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych, poinformował, że w Kaliszu jest około 400 organizacji,
stowarzyszeń oraz fundacji. Kwota przekazana z budżetu Miasta w ramach współpracy
sięga 10.256.000 zł. Natomiast wartość wykonanych przez organizacje zadań jest
co najmniej dwukrotnie wyższa. Wspominał również o wartości poza finansowej,
która tworzy klimat współpracy z tymi organizacjami, tj. szkolenia, pomoc prawnicza,
księgowa itp.
Radny Paweł Gołębiak zwrócił uwagę, że sporo tych organizacji nie jest aktywnych
i są to tzw. „martwe dusze”.
Pan Sibiński wyjaśnił, że o tyle, o ile łatwo jest powołać organizację, o tyle trudno jest
ją wykreślić z rejestru sądowego. Miasto nie ma narzędzi by to zrobić. Może jedynie
przy spisie organizacji odpowiednio oznaczyć te działające aktywnie i te, z którymi nie
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ma kontaktu. Aktualnie zbierana jest taka informacja od organizacji i proszone są one
o podanie aktualnych składów zarządu.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli powyższe sprawozdanie (11 osób).
Ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że zmienia się nazwa premiery
spektaklu na „Klęski w dziejach miasta”. Kwota natomiast pozostaje bez zmian.
Głosowanie: 10 osób za, 1 osoba wstrzymała się. Projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
Ad.6. Informacja Dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
na temat aktualnych wydarzeń, programu artystycznego oraz zamierzeń
na przyszłość.
Pani Magda Grudzińska, Dyrektor Kaliskiego Teatru, poinformowała radnych
na temat aktualnych wydarzeń, które właśnie się odbyły oraz tych, które
są zaplanowane. Wspomniała o reaktywacji Klubu Festiwalowego oraz nowym
neonie, który zostanie oficjalnie zapalony jutro o godz. 22.00. Zespół aktorski liczy 16
osób i będzie powiększany.
Pani Marzena Pastuszak, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
spytała, ile osób jest w sumie zatrudnionych, razem z obsługą.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w sumie jest 65,25 etatów, co jest według niej zbyt
mało.
Radny Tadeusz Skarżyński spytał, czy teatr kaliski jest chętnie odwiedzany przez
mieszkańców Kalisza.
Pani Dyrektor poinformowała, że kaliski teatr cieszy się jedną z najwyższych
frekwencji w Polsce. Podała przykład sztuki „Versus”, która na początku nie cieszyła
się zbytnim zainteresowaniem, lecz po czasie ludzie się przekonali i sztuka
się przyjęła. Pani Dyrektor stara się pozyskiwać nową publiczność, lecz wiadomo,
że liczba miejsc w teatrze jest ograniczona. Wspomniała o promocjach i obniżkach cen
biletów, które zostały wprowadzone. Pochwaliła się, że w rankingu Polityki kaliski
teatr uzyskał 5 gwiazdek, co jest niezwykłym wyróżnieniem. Opowiedziała o pracach
związanych z organizowaniem Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz kierunkach
i zamierzeniach na przyszłość.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani Skarbnik Irena Sawicka pokrótce przedstawiła wnioski dotyczące działalności
Komisji.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w działach
i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności Komisji (10 osób).
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2015 – 2029.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że WPF zawiera dwie zmiany
dotyczące wcześniejszej wypowiedzi.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały (10 osób).
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Ad.9. Korespondencja
- pismo Szkolnego Związku Sportowego ws remontu boisk szkolnych,
- pismo Szkoły Podstawowej Nr 16 ws dofinansowania konkursu,
- dwa pisma Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” ws dofinansowania
Komisja przyjęła powyższe do wiadomości i postanowiła przekazać według
właściwości do Prezydenta Miasta Kalisza.
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie w czerwcu odbędzie się
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka.
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Adam Koszada
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