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PROTOKÓŁ nr 0012.6.22.2016

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 15.06.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Kaliskiej  Rady  Seniorów  oraz

nadania jej Statutu wraz z pismem informacyjnym Naczelnika Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

5. Sprawozdanie  z  realizacji  w  2015  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 2015”.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto
Kalisz  pomocy  finansowej  Województwu  Wielkopolskiemu.  (szpital  im.
Ludwika Perzyny)

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto
Kalisz  pomocy  finansowej  Województwu  Wielkopolskiemu.  (szpital
w Wolicy)

8. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2015 rok.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego

za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
10.Informacja Dyrektora Domu Dziecka na temat funkcjonowania placówki.
11.Korespondencja

-  odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  wniosek  Komisji
nr  0012.6.145.2016   z  dnia  13  maja  br.  dot.  inwentaryzacji  terenów  
zielonych, na których znajdują się akweny;
-  odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  wniosek  Komisji
nr  0012.6.140.2016   z  dnia  13  maja  br.  dot.  koncepcji  budowy  stacji  
przeładunkowej odpadów i punktu selektywnego zbierania odpadów;
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-  odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  wniosek  Komisji
nr 0012.6.141.2016  z dnia 13 maja br. dot.  analizy zagrożeń i korzyści  
budowy stacji przeładunkowej odpadów i punktu selektywnego zbierania 
odpadów;
-  pismo  pani  Dyrektor  Katarzyny  Hybś  w  sprawie  planów  Miasta  
związanych ze złym stanem technicznym budynku Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19.

12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
*********************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej, witając wszystkich zebranych na posiedzeniu.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował, iż radni otrzymali na e-maila nowy porządek obrad,
w którym jako punkt 3 jest informacja Dyrektora Domu Dziecka, następnie jako punkt
4 zostaje dodany projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza. Przewodniczący wspomniał również, że pojawił
się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, który zostaje
również dodany do porządku obrad. 
Radny  Jacek  Konopka  stwierdził,  że  projekt  uchwały  dotyczący  obszaru
zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji  jest  bardzo obszerny,  a  radni nie otrzymali
go  z  należytym wyprzedzeniem,  które  pozwoliłoby  na  dokładne  przeanalizowanie
materiału.  W  związku  z  powyższym  radny  nie  zgadza  się  na  wprowadzenie
go do porządku obrad. 
Przewodniczący poprosił zatem w pierwszej kolejności o przegłosowanie rozszerzenia
porządku obrad o nowe projekty uchwał: 7 osób za, 4 osoby przeciw. 
Następnie przegłosowano cały porządek obrad wraz ze zmianami: 7 osób za, 4 osoby
przeciw.  Nowy  porządek  obrad  został  przyjęty.  Przewodniczący  Komisji  zwrócił
uwagę  i  poprosił,  aby  następnym  razem  Wydziały  przekazywały  projekty  uchwał
z większym wyprzedzeniem.
Ad.3. Informacja Dyrektora Domu Dziecka na temat funkcjonowania placówki.
Pani Jolanta Nowińska, Dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu, poinformowała radnych
o  najważniejszych  faktach.  Placówka  działa  24  godz.  na  dobę,  obecnie  jest  40
wychowanków, z czego 37 dzieci posiada rodziców. W filii przy ul. Prostej jest 10
wychowanków. Przedstawiła również krótki zarys historyczny istnienia placówki. 
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Radny Grzegorz Chwiałkowski zwrócił uwagę, że w domach dziecka nigdy nie jest
'za  bogato'  i  stwierdził,  że  rządowy  program  500+  powinien  obejmować  również
dzieci z domu dziecka. 
Radny Roman Piotrowski spytał, ile wynosi koszt wyżywienia dziecka.
Pani Nowińska poinformowała, że dzienny koszt wynosi około 10 zł. 
Radny Zbigniew Włodarek spytał o koszt utrzymania jednego dziecka.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to kwota 4.570 zł. Wyjaśniła, że koszt liczy się
dzieląc cały budżet placówki na liczbę dzieci i na poszczególne miesiące. 
Radny  Włodarek  spytał,  czy  są  w  placówce  dzieci  obcokrajowców,  na  co  pani
Dyrektor odpowiedziała twierdząca, że jest jedno dziecko pochodzenia bułgarskiego. 
Przewodniczący Komisji  podziękował  pani  Dyrektor  za przybycie i  przedstawienie
radnym najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania placówki. 
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza.
Pani  Izabela  Grześkiewicz,  Kierownik  Biura  Rewitalizacji,  poinformowała
o  podstawach  prawnych  i  ustawowych  w  zakresie  działań  rewitalizacyjnych.
Pierwszym krokiem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Wyjaśniła,  czym  powinny  charakteryzować  się  te  obszary  według  ustawy
i  przedstawiła  charakterystyki  obszarów  w  formie  prezentacji  multimedialnej.
Ostatecznie  wybrano  obszar  nr  1  i  2  otoczony  ulicami:  al.  Wojska  Polskiego
do  Podmiejskiej,  następnie  Górnośląska,  Trasa  Bursztynowa,  rzeka  Prosna,  Wał
Bernardyński. Pani Grześkiewicz poinformowała o konsultacjach społecznych, które
prowadzone  były  od  6  maja  do  6  czerwca.  Najważniejszą  uwagą,  która  wynikła
z konsultacji i została uwzględniona to rozszerzenie wybranego obszaru o Al. Gen.
Władysława  Sikorskiego,  ul.  Warszawską,  Winiarską,  Ciepłą  oraz  linię  Stadionu
Miejskiego.  Najważniejsze  wytyczne  zostały  jednak  zachowane,  czyli  obszar  jest
zamieszkany  przez  mniej  niż  20%  mieszkańców  oraz  zajmuje  teren  3,55%
powierzchni miasta. 
Przewodniczący Komisji  nawiązał  do  przedstawionych wskaźników zdegradowania
obszaru i spytał, czy znane są przyczyny takiego stanu rzeczy.
Pani Kierownik odpowiedziała, że przeprowadzone analizy dotyczyły całego obszaru
miasta,  z którego wybrali  właśnie ten najbardziej  zdegradowany. Kolejnym etapem
będzie  opracowanie  Gminnego  Programu  Rewitalizacji.  Na  jego  potrzeby  będzie
prowadzone  szczegółowe  badanie  już  samego  obszaru  właśnie  pod  względem
poznania przyczyn takiego stanu rzeczy i  genezy zjawisk niekorzystnych,  aby móc
opracować  plan  przeciwdziałania  i  zmiany  wskazanego  obszaru,  czyli
zrewitalizowania go. 
Radny  Jacek  Konopka  spytał,  ile  jest  na  tym  wybranym  obszarze  nieruchomości
lokalowych, budynkowych i gruntowych.
Pani Kierownik powtórzyła, że dopiero teraz po wybraniu obszaru będą zajmować się
jego dokładnym przeanalizowaniem. Taką informację łatwo pozyskać, gdyż pracują
na miejskim programie MSIP (Miejski System Informacji Przestrzennej).
Radny Martin Zmuda poinformował, że na ostatniej Komisji Rewitalizacji pojawił się
punkt w porządku obrad, który dotyczył właśnie lokali i nieruchomości w obszarze
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rewitalizacji i było to omawiane. Radny oświadczył, że szczegółowy raport lokalowy
znajduje się w Wydziale Gospodarowania Mieniem.
Radny  Roman  Piotrowski  poruszył  temat  dofinansowań  na  zmianę  systemu
ogrzewania i stwierdził, że MZBM ma spore zaległości w tym temacie.
Pani  Karolina  Pawliczak,  Wiceprezydent  Miasta  Kalisza,  wyjaśniła,
że dofinansowanie jest z dwóch źródeł, przy czym są to te same pieniądze publiczne.
Po  pierwsze  można  złożyć  wniosek  do  Wydziału  Środowiska  UM  i  wówczas
jest  to  kwota  2.500  zł  dla  jednego  podmiotu  (np.  właściciela  kamienicy).  Drugi
wniosek można złożyć do MZBM-u, jeżeli lokal jest w jego zasobach. Pani Pawliczak
zauważyła, że jest to nadal zbyt mała kwota, aby przekonać ludzi do wymiany pieca. 
Radny Piotrowski spytał o realizację programu 'KAWKA'.
Pani Wiceprezydent odrzekła, że nie jest on realizowany i jest bardzo wątpliwe, żeby
był.  Pomimo  tego  zadeklarowała,  że  Miasto  będzie  realizowało  zmianę  systemu
ogrzewania. Są już wytypowane 4 budynki i wykonane projekty, więc szkoda, żeby
to przepadło. Będzie to zatem robione ze środków Miasta. 
Radny  Zbigniew  Włodarek  przypomniał,  że  podpisywał  kiedyś  wspólnie  z  panią
Jolantą  Mancewicz  umowę  z  dwoma  podmiotami  –  Energetyką  Kaliską
oraz  Gazownią  właśnie  w  sprawie  wymiany  systemu  ogrzewania.  Wspomniał,
że kiedyś było bardzo duże zainteresowanie mieszkańców tym tematem, a obecnie
ono spadło. Podkreślił, że należy ponownie zachęcić mieszkańców wymianą trzonów
węglowych.
Radny Eskan Darwich oraz Roman Piotrowski poruszyli temat dopłat do wyższych
rachunków po zmianie ogrzewania i dodatku energetycznego z MOPS-u.
Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  ze  radni  zbyt  odbiegli  od  tematu  i  poprosił
o dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny  Jacek  Konopka  zwrócił  uwagę  na  par.  4  w  przedmiotowej  uchwale,  który
nadaje Miastu prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości na wskazanym obszarze.
Dlatego  też  radny  pytał  wcześniej,  czy  znana  jest  ilość  wszystkich  nieruchomości
na tym obszarze. Radni zanim zagłosują powinni mieć wiedzę o jakiej skali jest mowa,
ponieważ jak wcześniej wspomniano dotyczy to 20% mieszkańców. Odczytał zapis,
że głównym powodem wprowadzenia zapisu jest uporządkowanie kwestii miejskiego
zasobu lokalowego. Spytał zatem, jakie Miasto przewiduje w tym zakresie działania,
na jaką skalę i jakie będą efekty. 
Pani  Karolina  Pawliczak,  Wiceprezydent  Miasta,  odpowiedziała,  że  w  kwestii
uporządkowania  zasobu  komunalnego,  to  jest  już  to  wykonywane.  Wyjaśniła,
że w budynkach, gdzie jest 80% wykupionych mieszkań to będą sprzedawane kolejne,
by móc ostatecznie zawiązać wspólnotę. Z kolei w budynkach, w których jest tylko
jedno  mieszkanie  sprzedane  osobie  prywatnej,  będzie  ono  wykupywane,  tak  by
w 100% budynek należał do Miasta. Zwróciła uwagę, że ktoś może nie mieć środków,
żeby wykupić mieszkanie, ktoś może nie chcieć się zamienić, natomiast taki kierunek
działania jest przyjęty. 
Radny Jacek Konopka kontynuował, że należy pamiętać, że poprzez wprowadzenie
zapisu o pierwokupie nakłada się na mieszkańców uciążliwy i kosztowny obowiązek
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podwójnej  procedury,  czyli  podpisania  umowy  warunkowej,  następnie  uzyskania
zgody od Miasta i w końcu możliwości zawarcia umowy finalnej. 
Radny Zbigniew Włodarek zwrócił uwagę, że przecież Miasto nie będzie dokonywało
masowego wykupu, a chodzi jedynie o skorzystanie tylko w określonych przypadkach
z furtki jaką daje ten przepis, aby uporządkować jakiś określony budynek. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Kalisza,  pan  Andrzej  Plichta,  zwrócił  uwagę,
że mowa o rewitalizacji jest od około 2000 roku. Nic się jednak do tej pory nie działo.
W  końcu  weszła  w  życie  ustawa  o  rewitalizacji,  która  daje  pewne  możliwości
działania i  wyznacza ich kierunki.  W końcu zaczyna się coś w tym temacie robić
i nadal spotyka się to z krytyką, że coś ruszyło. Zwrócił uwagę, że jeżeli pewnych
rzeczy się nie zrobi, nie uchwali, to zburzy to następne kroki i dalej nic nie będzie się
działo  w temacie.  Nikt  nie  mówi  tu  o  karaniu  ludzi,  ale  o  racjonalnym podejściu
do sprawy i działaniu według przepisów prawa. 
Radny Jacek Konopka ponownie wspomniał o kosztach mieszkańców wynikających
z konieczności podpisania podwójnego aktu notarialnego. Zdaniem radnego zapis jest
zbyt  uciążliwy dla  mieszkańców i  w związku z  powyższym zawnioskował  o  jego
wykreślenie z projektu uchwały.
Przewodniczący poddał zgłoszony wniosek formalny w sprawie wykreślenia paragrafu
4 pod głosowanie:  4  osoby za;  5  osób przeciw,  2  osoby wstrzymały  się  od głosu
(11 osób). Wniosek przepadł.
Następnie Przewodniczący poprosił o przegłosowanie omówionego projektu uchwały:
7  osób  za;  4  osoby  przeciw  (11  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 
Ad.5. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2015 rok.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego,  omówiła  najważniejsze
pozycje liczbowe w przedmiotowym sprawozdaniu.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za; 2 osoby wstrzymały się
od głosu. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący  poprosił  o  pozytywne  zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie
zatwierdzenia  sprawozdanie  finansowego,  które  zostało  przed  chwilą  omówione:
7  osób  za;  2  osoby  wstrzymały  się  od  głosu.  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego,  przedstawiła  wnioski
merytorycznie wynikające z zakresu działania Komisji. 
Radny  Eskan  Darwich  spytał,  dlaczego  zmniejszono  o  140.000  zł  dodatki
mieszkaniowe.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
wyjaśnił,  że  została  zrobiona  analiza  porównująca  rok  do  roku  2014-2015,  która
wskazuje znacznie obniżenie. Z roku na rok ostatnimi czasy była ona podwyższana,
dlatego też można na podstawie tej analizy dokonać zdjęcia części zarezerwowanej
kwoty. Trudno jest Naczelnikowi wskazać powody takiego stanu rzeczy, może to być
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fakt,  że  po  złożeniu  wniosku  ludzie  wycofują  się,  gdyż  dowiadują  się,  że  będzie
przeprowadzona wizja lokalna.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (10 osób).
Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego,  wyjaśniła,  że  jedynym
powodem  podjęcia  tej  uchwały  jest  mijający  termin  obowiązywania  poprzedniej.
Upływa  on  w  sierpniu  bieżącego  roku.  Pozostałe  elementy  zawarte  w  uchwale
nie ulegają zmianie. 
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Kaliskiej  Rady  Seniorów
oraz nadania jej  Statutu wraz z  pismem informacyjnym Naczelnika Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
poinformował, iż w dniu wczorajszym na Komisji Prawa wprowadzono kilka zmian
w statucie Rady Seniorów. Jedna z nich polegała na zapisie, że w skład Rady wchodzi
11 osób, w tym dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Miejską, a nie jak było
wcześniej przez Przewodniczącego RMK. Wywołało to konieczność dalszych zmian w
paragrafie  11,  9,  12,  ustępy  8,  2,  3.  Zobowiązano  również  przedstawicieli
do składania sprawozdań. Zmiany zostaną wprowadzone autopoprawką do projektu
uchwały.
Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  pozytywne  zaopiniowanie  projektu  uchwały
wraz z omówionymi zmianami. 
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały
wraz ze zmianami (11 osób).
Ad.10.  Sprawozdanie  z  realizacji  w  2015  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
2015”.
Wobec  wcześniejszego  zapoznania  się  radnych  z  materiałem  oraz  brakiem  pytań
przystąpiono do głosowania.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli powyższe sprawozdania (11 osób). 
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto
Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (szpital im. Ludwika
Perzyny).
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
oznajmił,  że  jest  to  dofinansowanie  na  zakup  sprzętu  w  wysokości  300.000  zł.
Wniosek Dyrektora szpitala był na kwotę 480.000 zł,  natomiast propozycja Miasta
jest niższa. 
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Przewodniczący  Komisji  poinformował,  iż  docierają  do  niego  sygnały  na  temat
likwidowania  pewnych  oddziałów,  czy  zmniejszania  ilości  pewnych  badań.
Ma  nadzieję,  że  są  to  nieprawdziwe  informacje,  oddał  pod  rozwagę,  że  należy
uzależnić w jakiś sposób przekazywanie pomocy finansowej dla szpitala, tak by nie
zmniejszał on oferowanych usług dla mieszkańców Kalisza.
Naczelnik  Rogoziński  wspomniał  o  propozycji  nowej  ustawy,  która  zawierać
ma możliwość finansowania przez samorządy pewnych działań szpitala, a mianowicie
refundowanie pewnych przyspieszonych zabiegów, czy pomoc w spłacie zadłużenia
szpitala.  Wiąże  się  to  oczywiście  z  pewnym  niebezpieczeństwem,  jakim  będą
roszczenia mieszkańców wobec Miasta. 
Przewodniczący  Komisji  zgłosił  wniosek  formalny,  aby  zwrócić  się  do  Dyrektora
Szpitala  z  prośbą  o  udzielenie  informacji  na  temat  planów  związanych
ze  zmniejszeniem  ilości  oferowanych  usług  oraz  likwidacją  pewnych  oddziałów
w kontekście przekazywanego dofinansowania.
Wszyscy radni jednomyślnie przyjęli wniosek (10 osób).
Następnie  radni  przystąpili  do  głosowania  nad  omówionym  projektem  uchwały
opiniując go jednogłośnie pozytywnie (10 osób).
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto
Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (szpital w Wolicy).
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
oznajmił, że jest to dofinansowanie w wysokości 140.000 zł na remont szpitala, które
ma zapewnić godne warunki leczenia dla pacjentów. 
Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowali  omówiony  projekt  uchwały
(10 osób).
Ad.13. Korespondencja
- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji nr 0012.6.145.2016 
z dnia 13 maja br. dot. inwentaryzacji terenów zielonych, na których znajdują się
akweny;
- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji nr 0012.6.140.2016 
z  dnia  13  maja  br.  dot.  koncepcji  budowy  stacji  przeładunkowej  odpadów
i punktu selektywnego zbierania odpadów;
- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji nr 0012.6.141.2016 
z dnia 13 maja br. dot. analizy zagrożeń i korzyści budowy stacji przeładunkowej
odpadów i punktu selektywnego zbierania odpadów;
- pismo pani Dyrektor Katarzyny Hybś w sprawie planów Miasta związanych
ze  złym  stanem  technicznym  budynku  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  -
Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19.
Korespondencję przyjęto do wiadomości.
Ad.14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Grzegorz Chwiałkowski zwrócił uwagę, że na rzece Prośnie obecnie porusza
się  zbyt  dużo  jednostek  z  silnikami  spalinowymi.  Co  roku  na  rzece  od  teatru
do przystani wylęgało się kilkanaście kaczek, jednak w tym roku tylko jedna kaczka
wyszła  ze  swoimi  małymi.  W  związku  z  powyższym  radny  zaapelował,  aby
na odcinku od przystani KTW (przy kotwicy) i  po drugiej  stronie od strony parku
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postawić  znak  całkowicie  zakazujący  poruszania  się  jednostek  z  silnikami
spalinowymi. Dodatkowo na całej długości rzeki powinien być znak, że maksymalna
prędkość  łodzi  spalinowych  powinna  być  taka  jak  łodzi  wiosłowych.  Na  koniec
podsumował,  że  zarówno  fale  jak  i  spaliny  burzą  naturalne  środowisko  panujące
wokół rzeki. Radny poruszył również temat stawu w Parku Przyjaźni, który należałoby
wyczyścić z roślinności, która w nim zalega.
Przewodniczący Komisji Środowiska, radny Roman Piotrowski, który zobowiązał się
przekazać temat Naczelnikowi Wydziału Środowiska.
Radny  Jacek  Konopka  poinformował,  iż  otrzymał  odpowiedź  na  swoje  pytanie
dotyczące promocji Miasta podczas Światowych Dni Młodzieży, którą podpisała pani
Wiceprezydent Karolina Pawliczak. Zdaniem radnego przedstawione działania są dość
skromne.  Obecnie  jest  nowa  pani  Kierownik  w  Biurze  Promocji  Miasta,  która
deklarowała,  że  ma  wiele  nowych  pomysłów  by  podnieść  promocję  Miasta,
a przedstawione działania polegają jedynie na wystawieniu namiotów promocyjnych.
Stwierdził,  że należy przygotować taką ofertę do młodzieży z całego świata,  która
spowoduje, że bardzo miło zapamiętają miasto, a może nawet wrócą ponownie. Radny
przedstawił  kilka  propozycji,  a  mianowicie:  bezpłatne  bilety  KLA,  tańsze  bilety
do  aquaparku,  zorganizowanie  z  PTTK  wycieczki  szlakiem  kaliskich  kościołów
oraz na Zawodzie. 
Pani  Wiceprezydent  Pawliczak  poinformowała,  że  nie  są  to  wszystkie  działania,
które są przygotowywane na przyjazd młodzieży, ale należy jednak pamiętać, że jest to
tylko  przystanek  po  drodze.  Ze  strony  Kościoła  są  poczynione  już  wszystkie
przygotowania  a  do  miasta  zwrócili  się  o  wsparcie,  które  zostało  udzielone.
Podziękowała  za  przedstawione  przez  radnego  uwagi  i  sugestie,  które  na  pewno
przekaże Prezydentowi. 
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  zaproponował,  że  może  zorganizować  przepływ
łodziami dla 35 osób.
Pan Przewodniczący zasugerował, że powyższą sugestię należy oficjalnie przekazać
do Biura Promocji, aby przy większości działań promocyjnych wykorzystywać łodzie
radnego Chwiałkowskiego. 
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli przedstawiony wniosek (8 osób).
Ad.15. 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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