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PROTOKÓŁ nr 0012.6.21.2016

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 13.05.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia

do  realizacji  projektu  opracowanego  w  ramach  Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa
I  „Osoby  młode  na  rynku  pracy”,  Działanie  1.1  „Wsparcie  osób
młodych  pozostających  bez  pracy  na  regionalnym  rynku  pracy”,
Poddziałanie  1.1.1  „Wsparcie  udzielane  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego”,

4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia
do  realizacji  projektu  opracowanego  w  ramach  Wielkopolskiego
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Oś
priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa
osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –  projekty
pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia,

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania
czystości i porządku na terenie Kalisza.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych
od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,
w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
8. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
9. Korespondencja.
10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza, witając 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad (10 osób).
Ad.3.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia
do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”,
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego”.
Pani Marzena Chudziak, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, poinformowała,
iż  przedmiotowy  projekt  uchwały  był  zatwierdzany  w  lutym  natomiast  została
zmieniona  wartość  projektu  o  0,06  zł,  w  związku  z  czym należy  ją  wprowadzić.
W  roku  2017  natomiast  zostanie  o  te  6  gr  zmniejszona  wartość  projektu.
Podsumowała, że zaktywizowanych zostanie 260 osób.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały (10 osób).
Ad.4.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia
do realizacji  projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”,
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –
projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
Pani Marzena Chudziak, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, wyjaśniła, że jest
to ta sama sytuacja co w poprzednim punkcie.  Ministerstwo Pracy wydało decyzję
o zwiększeniu limitu w ramach tego projektu. Jest to kwota znaczna bo aż 47.800 zł,
przez  co  zwiększy  się  również  liczba  osób  zaktywizowanych  do  131  osób.  Będą
również dodatkowe szkolenia.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Kalisza.
Pani  Ewa  Maciaszek,  Naczelnik  Wydziału  Środowiska,  Rolnictwa  i  Gospodarki
Komunalnej, oznajmiła, że ostatni regulamin utrzymania czystości został uchwalony
przez  Radę  w 2013  roku.  Następnie  w roku  2015  Prokuratury  Okręgowe  w całej
Polsce badały wszystkie regulaminy utrzymania czystości pod względem formalno –
prawnym, czyli pod względem przenoszenia przepisów ustawowych do regulaminów.
W wyniku tego Prokuratura skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
wniosek o uchylenie w regulaminie tych zapisów, które są powtórzeniami zapisów
ustawy.  Drugim  powodem  przedstawienia  radnym  dzisiejszych  dwóch  projektów
uchwał  jest  wejście  w życie  1 lutego ubiegłego roku nowej  ustawy o regulaminie
powołując  się  na  art.  11  tejże  ustawy.  Pani  Naczelnik  przedstawiła  radnym zbiór
zmian,  które  muszą  zostać  wprowadzone,  bądź  skreślone  i  na  podstawie  jakiego
paragrafu  (załącznik  do  protokołu).   Nie  ma  w  tym  zmian  merytorycznych
co do zasad, które wcześniej były uchwalone.
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 Radny  Jacek  Konopka  spytał  panią  Maciaszek  przy  okazji  omawianego  tematu
o zarządzenie Wojewody w sprawie zakazu palenia w kominku i używania kosiarki
spalinowej.
Pani Naczelnik odpowiedziała, że nie jest to obowiązujące prawo powszechne. Zakazy
muszą być bowiem wprowadzone uchwałą sejmiku wojewódzkiego. 
Radny Konopka dopytał o sytuację odpadów w Szczypiornie.
Pani  Maciaszek  wyjaśniła,  że  oprócz  ustawy  obligującej  samorządy
do unieszkodliwienia  i  usunięcia  nielegalnych odpadów na ich terenie,  jest  ustawa
o szkodach w środowisku. Wynika z niej fakt, że jeżeli powstaje szkoda w środowisku
to  działanie  powinna  podjąć  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska.
Przypomniała, że dwa lata temu Miasto wystąpiło do RDOŚ z wnioskiem o wszczęcie
postępowania, jednak spotkało się to z odmową. Gdyby jednak Regionalna Dyrekcja
to uczyniła i wydała decyzję, że przedmiotowe odpady są szkodliwe dla środowiska,
to  wówczas  z  budżetu  państwa  musiała  by  zostać  wyasygnowana  kwota  na  ich
usunięcie.  Miasto pod koniec  ubiegłego roku ponownie wystąpiło  do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska wzmacniając poparcie wniosku dodatkowymi opiniami
Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska.  Regionalna  Dyrekcja  odmówiła,
natomiast  złożono  odwołanie  do  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska.
Postępowanie jest wszczęte i Miasto oczekuje na odpowiedź. Na koniec wspomniała
o kontrolach,  które Miasto przeprowadza systematycznie w magazynach i  o fakcie
wydania  wyroku  w  zawieszeniu  dla  właściciela  firmy,  która  wynajęła  magazyny
i pozostawiła tam odpady. 
Radny Edward Prus poinformował, że przez sytuację z odpadami ludzie nie chcą się
budować na Szczypiornie.
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania  omówionego  projektu
uchwały.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  przyjęli  przedstawiony  projekt  uchwały
(12 osób).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i  zagospodarowania  tych  odpadów,w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani  Ewa  Maciaszek,  Naczelnik  Wydziału  Środowiska,  Rolnictwa  i  Gospodarki
Komunalnej,  oznajmiła,  że  podjęcie  tej  uchwały  jest  również  dostosowaniem
do nowych przepisów ustawowych.  Nic się nie zmienia w niej  merytorycznie,  jest
to czysto techniczna zmiana.
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poinformował,  iż  był  wczoraj  na  spotkaniu
Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, na którym poruszono temat pomysłu zbiórki
wszystkich śmieci i ich selekcji na terenie Osiedla Zagorzynek. 
Radna Jolanta Mancewicz oznajmiła, że taki pomysł w ogóle nie wchodzi w grę i ona
nie wyobraża sobie nic takiego na tym osiedlu.
Pani  Ewa  Maciaszek,  Naczelnik  Wydziału  Środowiska,  Rolnictwa  i  Gospodarki
Komunalnej,  wyjaśniła,  że  Związek  Komunalny  „Czyste  Miasto,  Czysta  Gmina”
w  ramach  inwestycji  –  również  ze  środków  Miasta  Kalisza  –  wybudował  stację
przeładunkową  w  Sieradzu  wraz  z  punktem  selektywnej  zbiórki  odpadów
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dla mieszkańców. Przedstawiciele Związku ciągle tłumaczą, że Miasto Kalisz tak dużo
płaci za odpady, gdyż liczone jest to podwójnie. Wytłumaczyła, że firmy sieradzkie
ponosiły  koszty  tylko  dowozu  odpadów  do  stacji  przeładunkowej  w  Sieradzu.
Następnie  Związek  swoim  transportem  przewoził  je  40  km  do  Zakładu
Unieszkodliwiania w Orlim Stawie. Z kolei firmy z Kalisza muszą zawieźć do Orlego
Stawu.  Miasto  ponosi  zatem  podwójny  koszt  bo  jeszcze  płaci  za  te  przewożone
z Sieradza do Zakładu. W związku z powyższym Prezydent rozważa budowę takiej
stacji  przeładunkowej   na  terenie  Miasta,  czy  gmin  przyległych.  Nikt  natomiast
nie podjął jeszcze żadnej decyzji w zakresie lokalizacji. Były jedynie robione wizje
w mieście, gdzie ewentualnie są tereny możliwe pod tą inwestycje. Faktycznie były
oglądane tereny wokół  stawu Grona,  jako jeden z wariantów.  Teren należy jednak
do  Skarbu  Państwa.  Pani  Naczelnik  podsumowała,  że  żadna  decyzja  nie  zapadła.
Zdaniem pani Naczelnik budowa stacji przeładunkowej w mieście, czy jego pobliżu
jest bezwzględnie w interesie mieszkańców, natomiast nie jest powiedziane, że będzie
to na Zagorzynku. Stawka, którą obecnie mieszkańcy płacą w 50% składa się z kosztu
przejazdu. 
Radna  Jolanta  Mancewicz  potwierdziła,  że  niewątpliwie  taka  inwestycja  jest
potrzebna, by mieszkańcy płacili mniej, natomiast nie rozumie jak ktoś mógł w ogóle
wziąć pod uwagę lokalizację na Zagorzynku. Wyjaśniła, że jest zbyt mała odległość
od budynków mieszkalnych. Mieszkańcy chcieli utworzyć w tym miejscu park, złożyli
nawet wniosek do Budżetu Obywatelskiego w tej sprawie. W związku z powyższym
zgody mieszkańców osiedla na budowę tam stacji  na pewno nie będzie.  Teraz jest
czas, aby coś zadziałać i mieszkańcy już reagują. 
Pani Naczelnik Maciaszek odpowiedziała, że takiej rangi inwestycja nie zadzieje się
bez niczyjej  wiedzy.  Lokalizacja musi  zostać pozytywnie zaopiniowana pod kątem
oddziaływania na środowisko, muszą być zrobione raportu i są wówczas informowani
wszyscy.  Nie  ma  zatem  możliwości,  że  Prezydent,  czy  Rada  Miejska  zrobią  coś
po cichu. 
Radny Eskan Darwich poinformował, iż to on był inicjatorem spotkania Rady Osiedla
i  mieszkańców  Zagorzynka  wraz  z  Prezydentem  nad  stawem  Grona.  Oglądając
ten piękny teren Prezydent rzucił luźne hasło, że można coś takiego zrobić. Problem
pojawił  się  dopiero  na  stronach  internetowych  miasta  Kalisza,  gdzie  napisano,
że doszło do konsultacji społecznych z członkami Rady Osiedla w tej sprawie. Poszła
zatem  fałszywa  informacja,  która  wywołała  poruszenie.  Powtórzył,  że  Prezydent
wspomniał tylko, że jest szansa, aby z pozyskanych środków na budowę stacji zrobić
park i ścieżki edukacyjne nad stawem. 
Radny  Roman Piotrowski  dodał,  że  był  kiedyś  pomysł,  aby  stacja  przeładunkowa
powstała  w gminie  Opatówek,  ze  względu na wspólną  lokalizację  dla  pozostałych
gmin oraz wylot drogi na Ceków. 
Radny Martin Zmuda stwierdził, że bez wątpienia duży teren na Gronach powinien
zostać zagospodarowany, natomiast nie w ten sposób. Spytał panią Naczelnik, czy jest
brana pod uwagę jeszcze jakaś inna lokalizacja?
Pani  Naczelnik  Maciaszek  odpowiedziała,  że  nie  ma  jeszcze  żadnych  propozycji.
Nawet ta lokalizacja na Gronach nie jest żadną oficjalną propozycją. Nie ma jeszcze
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wybranych terenów, a rozmowy są w fazie bardzo wstępnej. Wiadomo jest, że teren
będzie musiał być bardzo duży.
Radny  Martin  Zmuda  stwierdził,  że  pomimo  iż  wszystko  jest  w  fazie  pomysłu
to należy właśnie w zarodku pewne rzeczy eliminować i w związku z powyższym
zaproponował  wniosek  formalny,  aby  Komisja  przegłosowała  opinię  negatywną
w temacie pomysłu budowy stacji przeładunkowej na osiedlu Zagorzynek. 
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony wniosek (12 osób).
Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Andrzej Plichta nawiązał do wcześniejszych
słów pani  Naczelnik,  iż  koszty  przejazdu  są  bez  tej  stacji  przeładunkowej  o  50%
wyższe, w związku z czym spytał,  czy poprzez jej wybudowanie mieszkańcy będą
płacić o 50% taniej? Poprosił o przedstawienie konkretnych korzyści dla mieszkańców
wynikających z wybudowania stacji na terenie miasta. 
Pani Naczelnik Maciaszek nie jest w stanie odpowiedzieć teraz jakie to będą dokładne
korzyści kwotowe. Wyjaśniła, że w odbiorze odpadów przez firmy koszt transportu
stanowi  50%  wszystkich  kosztów  poniesionych  przez  tą  firmę.  Dopowiedziała,
że budowa stacji i punktu selektywnej zbiórki może przyczynić się do obniżki również
poprzez  dowożenie  przez  mieszkańców  selektywnych  odpadów  jak  np.  odpady
zielone,  wielkogabarytowe,  gruz  itp.,  co  pozwoli  na  wyeliminowanie  tego zadania
w przetargu dla firm. 
Przewodniczący  Rady  nie  widzi  zbytniego  przełożenia  na  wymierne  korzyści
dla mieszkańców poprzez budowę stacji, jeżeli oni sami mieliby zawozić tam odpady.
Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  jeżeli  jest  projekt  budowy  stacji
przeładunkowej  to  należy  poprosić  przedstawicieli  Związku  Komunalnego  Gmin
„Czyste  Miasto,  Czysta  Gmina”,  aby  przedstawili  koncepcję  jej  budowy
oraz bezpośrednie korzyści dla mieszkańców z tego wynikające. Powyższa sugestia
została  podjęta  jako  wniosek  formalny.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie
przyjęli wniosek (12 osób).
Radny Dariusz Witoń oznajmił,  że co nieliczni byli w Sieradzu i  widzieli  jak taka
stacja wygląda, reszta natomiast nie ma o tym pojęcia. Radny uważa zatem, że skoro
ma  być  podjęta  dyskusja  na  temat  stacji  to  należy  zobaczyć  jak  to  wygląda
i funkcjonuje. Zaproponował zatem wyjazdowe posiedzenie kilku Komisji w Sieradzu.
Przewodniczący Komisji  stwierdził,  że najpierw radni powinni mieć przedstawioną
konkretną  sytuację  ekonomiczną  takiej  inwestycji  i  wówczas,  gdy  będzie  się
to opłacać to można jechać do Sieradza i obejrzeć stację. Następnie Przewodniczący
poprosił o przegłosowanie omówionego projektu uchwały  w sprawie szczegółowego
sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian
za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały
(12 osób).
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Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła trzy wnioski merytorycznie wynikające
z działalności Komisji.
Radny Jacek Konopka spytał o organizowane zajęcia dla dzieci.
Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  odpowiedziała,  że  Miasto  organizowało  ferie
zimowe dla dzieci w szkołach, co spotkało się z wielką przychylnością. Dlatego też
w  okresie  wakacyjnym  oprócz  trenera  osiedlowego  będą  również  organizowane
zajęcia w szkołach dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Kalisza,  pan  Andrzej  Plichta,  zwrócił  uwagę
na sprawę wyżywienia dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych. 
Przewodniczący  Rady  pan  Plichta  wyraził  zadowolenie,  że  zajęcia  dla  dzieci
są  urozmaicane,  natomiast  zwrócił  uwagę  na  poszukanie  możliwości  zapewnienia
wyżywienia  dla  dzieci  uczęszczających  w  zajęciach,  chociażby  w  formie  bułki,
czy drożdżówki.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowali  przedstawiony  projekt  uchwały  w  działach  i  rozdziałach
merytorycznie wynikających z działalności Komisji (11 osób).
Ad.8. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
Wobec  wcześniejszego  zapoznania  się  radnych  z  materiałem  i  brakiem  pytań
przystąpiono do głosowania.  Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali
wniosek (12 osób).
Ad.9. Korespondencja.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pani  Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta,  poinformowała,  iż  przedmiotowa opinia  jest
pozytywna z kilkoma uwagami, które nie są jednak na tyle istotne, by wpłynąć na jej
ostateczne brzmienie. Następnie omówiła kilka z nich.  
Radny Roman Piotrowski odniósł się do zadłużenia lokatorów w Miejskim Zarządzie
Budynków Mieszkalnych i przypomniał, że poprzedni Dyrektor MZBM-u zmniejszył
wartość  zadłużenia  o  16  mln  zł.  Spytał,  o  jaką  kwotę  obecnie  jest  planowane
zmniejszenie zadłużenia.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  nie  jest  w  stanie  odpowiedzieć  na  to  pytanie,  gdyż
to  zależeć  będzie  od  wielkości  spłat  przez  dłużników.  Obecnie  zadłużenie  wynosi
25 mln zł. 
Pani Karolina Pawliczak, Wiceprezydent Miasta, dodała, że jest bodajże 43 dłużników,
których  dług  sięga  blisko  100.000  zł.  To  są  tego  rzędu  zadłużenia.
Są to wielopokoleniowe długi, od lat nie egzekwowane i nie windykowane.
Pani  Skarbnik  uzupełniła  wypowiedź,  że  obecnie  podpisywane  są  umowy
z  komornikami,  że  w  ramach  niezapłaconego  czynszu  będą  mogli  windykować
ruchomości, czyli przedmioty wartościowe jak telewizor. 
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Eskan  Darwich  zwrócił  uwagę,  aby  wszyscy  radni  otrzymali  pismo
od  kierowców  KLA skierowane  do  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju,  Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej. Jest bowiem zawarty w nim m.in. temat, który radny
poruszał kilkukrotnie na Komisji, a mianowicie ewidencja bezpłatnych przejazdów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Plichta poinformował, że temat będzie
omawiany  na  najbliższym posiedzeniu  Komisji  Rozwoju,  tj.  we  wtorek,  na  które
wszystkich zaprasza. 
Radny Edward Prus nawiązał do tematu poruszonego w pkt. 6 a konkretnie chodzi
o  teren  zielony  o  którym  był  mowa.  Radny  zaproponował  wniosek  formalny,
aby  dokonać  inwentaryzacji  terenów zielonych  zawierających  akwen.  Powinno  się
również  zaznaczyć, że pewnych budowli, czy inwestycji nie powinno się wokół tego
budować.
Przewodniczący poprosił o zaopiniowanie wniosku zgłoszonego wniosku formalnego:
11 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu (12 osób).
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski
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