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P R O T O K Ó Ł nr 0012.3.26.2016
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego
Rady Miejskiej Kalisza

P R O T O K Ó Ł nr 0012.6.18.2016
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

P R O T O K Ó Ł nr 0012.7.19.2016
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza

P R O T O K Ó Ł nr 0012.2.20.2016
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza
ze wspólnego posiedzenia w dniu 22.03.2016 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu – Mieście na prawach
4.
5.
6.
7.

powiatu (stan na 31 grudnia 2015 r.). (P+R+Ś+B)
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta
Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2015. (P+R+Ś+B)
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz wnioski z analiz zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego miasta. (P+R+Ś+B)
Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok
2015. (P+R+Ś+B)
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2015 r. (P+R+Ś+B)

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta
Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2015 r. (P)
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
za 2015 rok. (R+B)
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025. (P+R+Ś+B)
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. (P+R+B)
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok. (P+R+B)
13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. (P+R+B)
14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków. (B)
15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza. (P)
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań
publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. (R+B)
17. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2016 r. (Ś+B)
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. (P+B)
19. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu. (R)
20. Korespondencja.
21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
22. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Przewodnicząca komisji prawa Magdalena Spychalska powitała wszystkich obecnych
na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości.
Ad.2.
Pani przewodnicząca zaproponowała rozszerzenie przedłożonego porządku obrad
o dodatkowy punkt, w którym znalazłby się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach
administracyjnych Miasta Kalisza. Przewodnicząca zaproponowała, by ten projekt uchwały
znalazł się w punkcie 19 porządku obrad. Tak zmieniony porządek obrad radni przyjęli
w głosowaniu:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 10 osób za
(10 obecnych)
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 8 osób za (8 obecnych)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 6 osób za (6 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 7 osób za (7 obecnych)

Ad. 3.
Ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Kaliszu – Mieście na prawach
powiatu (stan na 31 grudnia 2015 r.) zreferował pan Włodzimierz Kania, kierownik Oddziału
Nadzoru w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. Omówił m.in. dane
dotyczące zachorowalności i śmiertelności, związanych z chorobami zakaźnymi, a także te
dotyczące jakości wody. Jak podkreślił, Kalisz jest jednym z niewielu miast o podobnej
wielkości, które ujmuje wody tylko głębinowe, z pokładów jurajskich lub trzeciorzędowych,
o dobrej jakości, dobrym i stabilnym składzie, które nie wymagają jakichś skomplikowanych
systemów uzdatniania. Zatem w tym temacie, jak zaznaczył pan kierownik, możemy spać
spokojnie. Zaznaczył też, że woda w wodociągach kaliskich jest regularnie badana, w ciągu
roku pobieranych jest w tym celu od kilkudziesięciu do dwustu próbek.
Ad. 4.
Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza
i powiatu kaliskiego za rok 2015 przedstawiła pani Joanna Kokot-Ciszewska, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Kaliszu. Zabierając głos skupiła się na kilku jednostkach chorobowych,
które z jej punktu widzenia są dość istotne, jak choćby gruźlica, afrykański pomór świń,
włośnica, czy wścieklizna, podkreślając powiązanie wzrostu pewnych zachorowań u ludzi
z monitoringiem jaki prowadzony jest u zwierząt. Poruszony został również temat kaliskiego
schroniska dla zwierząt. Jak zaznaczyła p. Kokot-Ciszewska, na podstawie przeprowadzonej
tam analizy ryzyka, zapadła w ubiegłym roku decyzja o zwiększeniu ilości kontroli
w placówce z obligatoryjnych dwóch - wynikających z instrukcji Głównego Lekarza
Weterynarii – do dwunastu. Były to cztery kontrole kompleksowe i osiem kontroli doraźnych,
a wynik wszystkich był negatywny. Ciągłe, powtarzające się problemy i brak komunikacji
z kierownictwem doprowadziły do tego, że pod koniec roku władze miasta podjęły decyzję
o zmianie zarządcy schroniska. Rozwiązana została umowa z TOnZ-em, a zarządzanie
jednostką przejęło Miasto. Jak zaznaczyła p. Kokot-Ciszewska, z kontroli jaka
przeprowadzona została w schronisku w dniach 7-8 marca tego roku wynika, że sytuacja
uległa poprawie. Przede wszystkim usunięte zostały zalegające tam śmieci, przeprowadzona
dezynfekcja, dezynsekcja i wreszcie skuteczna deratyzacja, a także wprowadzony swego
rodzaju reżim związany z ilością wejść, co jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem
zdrowotnym osób odwiedzających to miejsce, i jest też głównym przedmiotem
zainteresowania służb weterynaryjnych. Radnym przekazany został też materiał zdjęciowy
z marca ubiegłego i tego roku, obrazujący zmiany jakie nastąpiły w schronisku. Uczestnicy
posiedzenia zapoznali się też z informacją na temat nadzoru i wyników kontroli związanych
z produkcją żywności, gdzie nowością w roku ubiegłym były kontrole stosowanych
w procesie produkcyjnym dodatków do żywności i sprawdzanie zgodności etykiety
ze składem żywności, i gdzie niestety stwierdzono sporo nieprawidłowości.
Ad. 5.
W kolejnym punkcie obrad informację o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza
w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski z analiz zagrożeń i zabezpieczenia
operacyjnego miasta przedstawił st. bryg. Wieńczysław Prokop, Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Jak zaznaczył, w roku 2015 w porównaniu
z poprzednim, wrosła o 1/3 ilość pożarów na terenie miasta, na co wpływ bez wątpienia miała
aura – rok 2015 był rokiem zdecydowanie bardziej suchym. Ilość pozostałych zdarzeń
od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie (ok. 500). Dosyć znacząco wzrasta natomiast
ilość alarmów fałszywych, z około 20 w latach poprzednich, w 2014 r. było ich już 66,

a w ubiegłym blisko 100. Wynika to z tego, że na terenie wielu obiektów w mieście istnieje
monitoring przeciwpożarowy, a obowiązująca obecnie procedura zobowiązuje straż
do wyjazdu do każdego zdarzenia wygenerowanego przez system i sprawdzenia
czy faktycznie w danym obiekcie coś się nie dzieje. Przy czym jak zaznaczył pan komendant,
na ok. 200-300 tego typu zgłoszeń faktycznej interwencji wymaga jedno. Pan komendant
podkreślił natomiast, iż satysfakcjonującym jest wzrost świadomości społecznej w kwestii
niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą tlenek węgla, która bez wątpienia jest wynikiem
szeregu akcji profilaktycznych i informacyjnych prowadzonych wspólnie z Miastem.
Na około 40 odnotowanych przez strażaków powiadomień ze strony mieszkańców
o podejrzeniu obecności w powietrzu niebezpiecznego gazu, potwierdziło się 38, a szybka
interwencja zapobiegła tragedii. Dość poważnym problemem, według pana komendanta jest
nadal dostęp do zewnętrznej sieci hydrantowej, ale jak zaznaczył w tym zakresie dzieje się
w mieście dużo dobrego i są duże szanse, że w ciągu najbliższych kilku lat uda się ten
problem rozwiązać definitywnie. Natomiast znacznie poważniejszym problemem i to
o charakterze ogólnokrajowym, jest rozwiązanie przez firmę Energa Operator, komórki
w postaci Pogotowia Energetycznego, której kompetencje przejął obecnie Wydział Usług
Sieciowych. Efekt jest taki, że nie ma w tej chwili stałych ekip, które byłyby w stanie
w krótkim czasie przyjechać do danego zdarzenia. Zdaniem Wieńczysława Prokopa, dojazd
na miejsce po upływie np. 30 minut często mija się z celem. Problem został też poruszony
podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa wspólnej dla Miasta i Powiatu, gdzie zrodziła
się propozycja, by zainteresować nim lokalnych parlamentarzystów i zasugerować,
aby zbliżoną charakterem do dawnego Pogotowia Energetycznego instytucję utworzyć pod
auspicjami państwa.
Radny Sławomir Chrzanowski pytał o to jak wygląda kwestia bezpieczeństwa pożarowego
w kaliskich budynkach oświatowych. Jak zaznaczył komendant Prokop, sytuacja ulega
systematycznej poprawie. Problem polega jednak na tym, że w mieście jest wiele budynków
uznanych za zagrażające życiu ludzkiemu, które muszą być dostosowane do obowiązujących
przepisów i są w tej grupie także budynki oświatowe. Wszystkich braków w tym zakresie nie
da się od razu nadrobić, ale jak podkreślił pan komendant, jest plan poprawy tych warunków
i systematycznie budynki oświatowe są dostosowywane do obowiązujących przepisów
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wygląda na to, że w ciągu 2-3 lat uda się
zupełnie rozwiązać ten problem.
Z kolei radny Kołaciński pytał, czy dozwolone jest na terenie miasta, na prywatnych
posesjach spalanie liści i gałęzi. Pan komendant poinformował, że swego czasu Rada Miejska
podjęła uchwałę, w myśl której na terenie administracyjnym miasta nie wolno spalać żadnych
pozostałości roślinnych, z wyłączeniem terenów rolniczych. Na terenie miasta każde
wypalanie, czy spalanie roślinności jest łamaniem prawa miejscowego. Radny Piotr Lisowski
zapytał o to, co w ubiegłym roku było dla kaliskich największym problemem. Czy był to np.
dojazd do pożarów, wysokości budynków, czy materiałów, które się paliły itd.?.
Jak podkreślił pan komendant, podane przykłady, zaliczane do spraw z gatunku
merytorycznych i radzenie sobie z nimi nie stanowi większego problemu, bo do tego
są przygotowywani i szkoleni strażacy. Gorzej wygląda ze sprawami natury organizacyjnej.
Poważnym problemem jest na przykład to, że zlikwidowano w jednostce w Kaliszu grupę
ratownictwa wodnego, gdzie z budżetu komendy wydane zostały dość znaczące środki
na wyposażenie i wyszkolenie tych ludzi. Komenda główna opracowała nową mapę
specjalizacji, na podstawie której Kaliszowi przypisano grupę wysokościową, tak więc
zaczynamy wszystko od zera. Satysfakcję sprawia jednak fakt, że kaliska grupa
wysokościowa jest najlepiej zorganizowaną i najlepiej wyposażoną z nowopowstałych grup
w Wielkopolsce. W niedługim czasie jednostka będzie też dysponować własnym
instruktorem, który szkolił będzie innych strażaków w tym zakresie. Natomiast, jak zaznaczył

komendant Prokop, wszystko to pociąga za sobą koszty i powoduje pewną frustrację wśród
załogi, bo osoby, które dotąd były ratownikami wodnymi, to ludzie rzeczywiście chcący to
robić
i dobrze się ze swojego zadania wywiązujące. I nagle rozwiązuje się taką grupę, po to,
by powołać ją np. w Sieradzu, znów od podstaw. Komendant nie ukrywał też, że w Kaliszu
jest tworzony, m.in. przez władze miasta i radnych, bardzo dobry klimat wokół działalności
miejscowej straży pożarnej, co znajduje też odzwierciedlenie w przekazywanych jednostce
dotacjach, takich m.in. jak ta ubiegłoroczna, z przeznaczeniem na zakup z programu unijnego,
samochodu ciężkiego z pianą sprężoną. Fakt ten z kolei docenia komenda wojewódzka
premiując dodatkowymi zakupami samochodów gaśniczych i niezbędnego wyposażenia bez
konieczności uiszczania wkładu własnego. Dzięki temu, tylko w roku 2015 kaliska jednostka
wzbogaciła się o pięć kolejnych pojazdów.
Ad. 6.
W kolejnym punkcie obrad radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komendanta
Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie Kalisza za rok 2015. Jak zaznaczył reprezentujący kaliską policję insp. Mirosław
Ścisły, komendant miejski, jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa na terenie Kalisza, to wnioski
są bardzo pozytywne, a potwierdzają je osiągnięcia, jakie towarzyszyły pracy kaliskiej policji
w 2015 roku i zawarte zostały też w omawianym sprawozdaniu. Zarówno w zakresie
bezpieczeństwa, ale też w odbiorze społecznym można mówić o dużych postępach.
Jak poinformował pan komendant, jeszcze w 2007 roku na terenie miasta wszczętych zostało
ponad 6,5 tys. różnego rodzaju postępowań, w roku 2015 ilość ta spadła poniżej 3 tys. Spadek
ten widoczny jest we wszystkich kategoriach przestępstw, również tych najbardziej
uciążliwych społecznie, jak bójki, pobicia, rozboje, kradzieże, uszkodzenia mienia itp.
Pan komendant podziękował też za dobrze układającą się współpracę z Miastem,
za zaangażowanie lokalnego samorządu i możliwości jakie stwarza się policjantom w zakresie
oddziaływania prewencyjnego. Płatne patrole, doposażanie w niezbędny sprzęt,
czy dofinansowywanie zakupu nowych pojazdów, ewidentnie przekładają się na jakość
służby, a to z kolei na poprawę publicznego bezpieczeństwa. Na pytanie radnego Tadeusza
Skarżyńskiego, co było największym sukcesem w pracy kaliskiej policji w ubiegłym roku
i jakie jest najważniejsze wyzwanie na 2016 r. komendant odpowiedział, że bez wątpienia
do największych osiągnięć zaliczyć należy likwidację dwóch, profesjonalnych fabryk
produkujących narkotyki i tzw. substancje zastępcze zwane potocznie dopalaczami. Kaliscy
policjanci zabezpieczyli ponad 65 kg komponentów służących do ich wytwarzania, a ponadto
narkotyki twarde i ponad 11 tys. tabletek ekstazy. Przy tej okazji komendant podziękował
innym kaliskim służbom, których przedstawiciele zaangażowani byli m.in. w walkę
z dopalaczami. To dzięki tej współpracy udało się zlikwidować pięć punktów sprzedaży tego
typu środków. Owszem, nie oznacza to, że sam proceder zniknął, bo tzw. „podziemie” działa
w tym zakresie bardzo aktywnie, ale nie jest to taka skala i nie ma tak negatywnego
oddziaływania na społeczeństwo, jak wówczas gdy funkcjonowały „oficjalne” sklepy
z dopalaczami. Za sukces komendant „ uznał też systematyczne ograniczanie przestępczości,
co jak podkreślił, nie jest łatwe, a występowanie określonych zjawisk w policyjnych
statystykach często przybiera kształt sinusoidy. Jeżeli w danym roku udaje się ograniczyć
ilość określonego rodzaju przestępstw, bywa tak, że w kolejnym wybuchają one
ze zdwojonym nasileniem. Natomiast jak pokazują statystyki obrazujące pracę kaliskiej
policji w latach 2008 – 2015 nie ma mowy o tego typu wykresie. Jest to równia pochyła,
spadkowa w każdej kategorii przestępstw. Odnosząc się do przyszłości, insp. Ścisły
podkreślił, że jednym z podstawowych założeń jest poprawa sytuacji związanej z obecnością
pieszych patroli prewencyjnych w miejscach najbardziej zagrożonych, bo to, by jeszcze

bardziej wypracować poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, ale też by jednoznacznie
oddziaływać prewencyjnie i przeciwdziałać negatywnym zdarzeniom.
Pan Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza nadmienił, ze dociera do niego
dość dużo sygnałów odnośnie zachowania osób będących prawdopodobnie pod wpływem
dopalaczy – głównie w centrum miasta, w okolicach ulicy Śródmiejskiej, Kopernika itd.
Prosi więc, by przyjrzeć się baczniej temu rejonowi miasta, by, jeśli to możliwe, w godzinach
popołudniowych czy wieczornych pojawiły się tam dodatkowe patrole. Pan komendant
przyjął uwagę i zapewnił, że policjanci zajmą się tą sprawą. Dodał też, że w ubiegłym roku
w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu przeprowadzona została reorganizacja służby
prewencyjnej. Ze względu na wymiar ówczesnego wydziału Prewencji, gdzie pracowało
ponad 150 policjantów, a nadzór nad nimi sprawował jeden naczelnik uznano, że z punktu
widzenia jakości służby nie jest to dobre rozwiązanie. I tak, wskutek podziału wydzielony
został ponad 80-osobowy Wydział Patrolowy, dodatkowo z mundurowych funkcjonariuszy
prewencyjnych stworzona została komórka wywiadowców – policjantów pełniących służbę
po cywilnemu i wykonujących zadania zbliżone do pracowników operacyjnych Wydziału
Kryminalnego - posiadającą swojego kierownika. Obecność tych policjantów w określonych
punktach na terenie miasta przynosi wymierne efekty w postaci zatrzymań na gorącym
uczynku sprawców rożnego rodzaju przestępstw, w tym m.in ujawniania przestępczości
narkotykowej.
Radny Dariusz Grodziński zainteresowany był kwestią wprowadzonego w Kaliszu
zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym i jego przełożenia
na bezpieczeństwo drogowe w mieście. Czy jego funkcjonowanie znajduje jakieś
odzwierciedlenie w policyjnych statystykach. Jak podkreślił komendant Ścisły wprowadzony
system w bardzo znaczący zdyscyplinował kierowców. Wprawdzie statystycznie nie da się
tego potwierdzić, powiedzieć że nagle po wprowadzeniu systemu liczba zdarzeń drogowych
drastycznie spadła, nie mniej jednak zmieniło się zachowanie kierujących. Daje się
zaobserwować ich wzmożona ostrożność w obrębie skrzyżowań i szczególnie zagrożonych
miejsc. Ale system jest też pomocny w wielu innych sprawach, na przykład w pracy
operacyjnej policji, dostarczając wielu istotnych informacji w sprawach tzw. poza
wykroczeniowych. Nawiązując do tematu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obecny
na spotkaniu pan Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza podkreślił, że faktycznie istnieją
w niektórych rejonach miasta szczególnie newralgiczne punkty, gdzie nagminnie powtarzają
się określone zdarzenia. Tak jest choćby u zbiegu ulicy Górnośląskiej ze Staszica
i Młynarską, gdzie dość często dochodzi do kolizji, czy wypadków z udziałem pieszych
poruszających się po pasach. Dlatego, po konsultacjach z panem Krzysztofem Gałką,
dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, zapadła decyzja, że jeżeli nie będzie
żadnych przeciwwskazań, poddany zostanie pod obrady radnych projekt dotyczący
zainstalowania świateł na skrzyżowaniu Górnośląska –Staszica, bo ten problem urósł już zbyt
mocno.
Dyrektor Krzysztof Gałka podkreślił też, że wszystkie zdarzenia, które miały ostatnio miejsce
na kaliskich skrzyżowaniach, jak choćby poważny wypadek z udziałem nastolatki potrąconej
na pasach przy MC Donald’sie, czy też potrącenia na pasach Górnośląska-Staszica zostały
zarejestrowane przez wspomniany wcześniej system zarządzania ruchem drogowym
i w momencie wszczęcia postępowania przez policję, odpowiednio zabezpieczone dane na ten
temat są jej przekazywane. Dane z systemu ułatwiają też policji odzyskiwanie skradzionych
pojazdów, czy też wykrywanie sprawców innego rodzaju przestępstw, nie tylko drogowych.
Radny Piotr Lisowski pytał z kolei o liczbę kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu
bądź narkotyków, czy policjanci dysponują wystarczającą ilością narkotestów oraz
czy zgłaszają się na policję osoby, które chcą zbadać swoją trzeźwość zanim wsiądą
do samochodu. Mówiąc o wymiarze zatrzymań nietrzeźwych kierowców komendant Ścisły

zaznaczył, że w tym zakresie kaliska policja od kilku lat notuje tendencję spadkową.
Podkreślił zarazem, że prowadzone są w tym względzie znacznie bardziej wzmożone
kontrole. Dla porównania, w latach 2007-2008 prowadzonych było rocznie ok. 8-9 tysięcy
badań kierowców pod kątem trzeźwości, w wyniku których ujawniono ok. 1500 przypadków
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Obecnie, przy liczbie kontroli ok. 80 tys.
rocznie, ta skala jest o połowę niższa: ok.700 przypadków kierowców nietrzeźwych bądź pod
działaniem innych, niedozwolonych środków. Co do narkotesterów, pan komendant
podkreślił, że braki w tym zakresie są. Głównie jeśli chodzi o te służące do tzw. badań
bezpośrednich, a trzeba zaznaczyć, że posługują się nimi nie tylko policjanci ruchu
drogowego, ale też zajmujący się przestępczością nieletnich. Oczywiście ważne jest wsparcie,
jakie kaliska policja otrzymuje w tym zakresie m.in. ze strony Miasta i nigdy nie zdarzyło się,
by narkotesterów zabrakło, ale na ich nadmiar policjanci też nie narzekają. Zaś co do osób
decydujących się zbadanie trzeźwości zanim usiądą za „kółkiem”, nie jest to może zjawisko
powszechne, ale owszem zdarzają się takie przypadki. W siedzibie Wydziału Ruchu
Drogowego przy ul. Kordeckiego w każdej chwili można takiej czynności dokonać. W dalszej
części dyskusji, na prośbę radnych Zbigniewa Włodarka i Kamili Majewskiej pan komendant
omówił też kwestie przestępczości wśród nieletnich oraz zjawiska prostytucji i przestępstw
z użyciem tzw. pigułki gwałtu. Radny Grzegorz Chwiałkowski, szefujący też na co dzień
Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”, które rok rocznie w okresie wakacyjnym
organizuje na przystani wodnej zajęcia dla dzieci z najbiedniejszych kaliskich rodzin,
zaproponował, by we współpracę w tym zakresie włączyć także kaliskich dzielnicowych,
a pan komendant zaznaczył, że zgłoszona propozycja zostanie uwzględniona.
Ad.7.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2015 r. złożył pan komendant
Dariusz Hybś.
Po omówieniu tego punktu przewodnicząca komisji zarządziła przerwę w obradach, które
zgodnie z planem kontynuowane były w siedzibie Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej.
Wcześniej, przed budynkiem policji radni uczestniczyli w krótkiej ceremonii przekazania
kaliskiej komendzie trzech nowych pojazdów, zakupionych m.in. dzięki finansowemu
wsparciu Miasta.
Ad.8.
O najważniejszych kwestiach związanych z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, omawianych również podczas
podsumowującego rok 2015 posiedzenia w siedzibie kaliskiego starostwa, wspomniała pani
Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza, zasiadająca w niej jako jeden z przedstawicieli
kaliskiego samorządu.
Ad.9.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
za 2015 rok przedstawiła pani Eugenia Jahura, dyrektorka kaliskiego MOPS-u.
Jak zaznaczyła, w Kaliszu ilość rodzin korzystających ze wsparcia kierowanej przez nią
instytucji utrzymuje się na stałym, dość wysokim poziomie – w roku 2015 było ich ok. 5.600.
Widocznym jest też zjawisko starzenia się społeczeństwa, czego przejawem jest m.in. coraz
większa liczba osób trafiających do domów opieki, a to z kolei generuje dodatkowe koszty dla
Miasta. Wobec braku pytań ze strony radnych przewodnicząca komisji zaproponowała
przejście do kolejnego punktu obrad.
Ad.10.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025 mówiła również pani dyrektor Eugenia Jahura.
Jak zaznaczyła wszystkie jednostki samorządu terytorialnego począwszy od gminy, przez
powiat na województwie kończąc, mają obowiązek opracowania i przyjęcia w drodze
uchwały takiego dokumentu. Zawiera on zarówno diagnozę sytuacji społecznej, prognozę
zmian i kierunki podejmowanych działań. To, że owa strategia umiejscowiona jest w Ustawie
o pomocy społecznej, nie znaczy, że obejmuje ona zagadnienia dotyczące tylko tej sfery,
ale znacznie szerszego zakresu polityki społecznej. Stąd w jej opracowanie zaangażowani byli
przedstawiciele m.in. Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM, Policji,
Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności, a nad
całością czuwał powołany przez prezydenta miasta zespół konsultacyjny, do współpracy
z którym zaproszeni zostali też przedstawiciele organizacji pozarządowych. Cała strategia,
licząca blisko 100 stron, dotyczy kilku obszarów problemów, m.in. wspierania rodziny,
organizowania pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, profilaktyki
rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, aktywizacji i integracji społecznej seniorów, wsparcia dla bezdomnych, promocji
zatrudnienia, reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu
społecznemu. Na podstawie zebranych danych dotyczących tych właśnie sfer,
przeprowadzeniu tzw. analizy SWOT, która pozwoliła na określeniu zarówno dobrych jak
i słabych stron w poszczególnych obszarach, wytyczone zostały pewne cele, do których
realizacji Miasto zamierza dążyć w kolejnych latach. Jednym z nich, jak podkreśliła pani
dyrektor, jest zapewnienia kompleksowej pomocy osobom, które wymagają wsparcia
finansowego i poza finansowego. Będzie temu służył monitoring zaplanowany w dwóch
trzyletnich cyklach, a którym objęte będą: wydatki zarówno w MOPS-ie jak i w Biurze
Świadczeń Rodzinnych, pomoc w zakresie dożywiania, realizacja i rozszerzenie usług
na rzecz programu Kalisz Rodzina 3+. Kolejnym celem będzie zwiększenie świadomości
kaliskich rodzin w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Służyć mają temu m.in.
asystenci rodziny, którzy już z powodzeniem działają przy kaliskim MOPS-ie, a na których
funkcjonowanie również w roku bieżącym placówka ma otrzymać dofinansowanie
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Następnym istotnym celem będzie popularyzacja
rodzicielstwa zastępczego. O ile w 2012 roku na terenie miasta funkcjonował tylko jeden
rodziny dom dziecka, w roku ubiegłym były już cztery, a obecnie powstaje kolejny. Istotnym
problemem, zarówno dla MOPS-u, ale również dla policji, jest brak placówki interwencyjnej.
W tej chwili obie te instytucje korzystają z pomocy Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
które jednak nie zawsze jest gotowe, by przyjąć dzieci z terenu Kalisza. Szereg działań
ujętych w omawianej strategii ma też służyć udoskonaleniu interdyscyplinarnej pracy
ze sprawcami przemocy w rodzinie. Istotnymi zadaniami są też przeciwdziałanie negatywnym
skutkom bezrobocia, marginalizacji zagrożeń związanych z bezdomnością. Na pytanie
radnych, zarówno Radosława Kołacińskiego jak i Tadeusza Skarżyńskiego, czy w planie jest
utworzenie schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Miasto, pani dyrektor
odpowiedziała, że w strategii nie jest to ujęte, co nie stoi na przeszkodzie do powstania takiej
placówki, jeśli będzie taka wola samorządu. Omawiany dokument będzie podlegał ewaluacji
i wraz ze zmieniającą się sytuacją w danym obszarze społecznym, zawsze można wprowadzić
do niego nowe cele i zadania. Z uwagi na wagę problemu bezdomności, zwłaszcza z punktu
widzenia obowiązków miasta w tym zakresie radni zgodnie przyznali, że warto byłoby
poświęcić temu tematowi osobne spotkanie z udziałem zarówno członków komisji zdrowia,
MOPS-u, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, szpitala oraz osób i instytucji
świadczących na co dzień pomoc bezdomnym.
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za
(8 obecnych)
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 8 osób za (8 obecnych)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osób za (4 obecne).
Ad.11.
Odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok pan Tomasz Rogoziński, naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM zaproponował formułę pytań. Radny
Mirosław Gabrysiak, opierając się na ostatnio opublikowanych w mediach danych w świetle
których w Polsce ilość punktów sprzedaży alkoholu jest znacznie wyższa niż średnia
europejska, zapytał jak ta sprawa wygląda w Kaliszu. Pan naczelnik wyjaśnił, że jeśli chodzi
i ilość wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, to jest od wielu lat
utrzymuje się ona na tym samym poziomie.
Wobec braku innych pytań radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 9 osób za
(9 obecnych)
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 8 osób za (8 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osób za (4 obecne).
Ad.12.
Odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok radni nie mieli żadnych pytań, zatem przeszli bezpośrednio
do głosowania:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 9 osób za
(9 obecnych)
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 8 osób za (8 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osób za (4 obecne).
Ad.13.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad
usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
omówił naczelnik Tomasz Rogoziński. Jak zaznaczył, wprowadzane projektem zmiany
dotyczą możliwości sprzedaży napojów alkoholowych do 3,5% tj. piwa, na terenie obiektów
sportowych oraz napojów do 18% przeznaczonych do spożycia na miejscu, w wydzielonym
ogródku gastronomicznym.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 7 osób za,
1 wstrzymała się , 1 przeciw (9 obecnych)
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 7 osób za, 1 wstrzymała się (8 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 3 osoby za, 1 przeciw (4 obecne).

Ad.14.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków omówiła pani Marzena Pastuszak, naczelniczka Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki UM.
Głosowanie nad projektem:
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za (4 obecne).
Ad.15.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza dotyczy dwóch
ulic: Egipskiej i gen. Stanisława Rostworowskiego. Ponieważ sprawa była już omawiana
podczas poprzedniego posiedzenia komisji prawa radni przeszli bezpośrednio do głosowania.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 9 osób za
(9 obecnych)
Ad.16.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych
z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego omówiła krótko pani Skarbnik Irena Sawicka po
czym radni przeszli do głosowania:
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 8 osób za (8 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za (4 obecne).
Ad.17.
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2016 r. omówiła pani
Ewa Maciaszek, naczelniczka Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
UM.
Głosowanie nad projektem:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za (4 obecne).
Ad.18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przybliżyła radnym pani Skarbnik Irena Sawicka.
Jak zaznaczyła sprawa dotyczy planowanej inwestycji na terenie siedziby Komendy Miejskiej
Policji przy ul. Kordeckiego, która zgodnie z decyzjami podjętymi na szczeblu wojewódzkim,
miałaby przejść gruntowną przebudowę. Nowy obiekt miałby kosztować ok. 50 mln. złotych.
Realizacja zadania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, ma być rozłożona
na lata 2016-2019. Z uwagi na wysokie koszty całej inwestycji, komenda zwróciła się
do Miasta z wnioskiem o partycypowanie w tych kosztach przedstawiając jednocześnie
propozycję, by dwa użytkowane obecnie przez Komendę Miejską obiekty - przy u. Jasnej
i siedziba Polikliniki przy ul. Kordeckiego, należące do Skarbu Państwa – zostały przekazane
na rzecz Miasta. Ich szacunkowa wartość to ok. 17 mln. złotych. Jak podkreśliła pani
Skarbnik po wstępnym przeanalizowaniu tej propozycji, wiosek jest taki, że Miasto nie jest

w stanie wydać takiej kwoty, zwłaszcza, że przystosowanie tych obiektów do innych,
ważnych dla miasta celów wymagać będzie wyasygnowania kolejnych, na pewno niemałych
środków. Padła więc propozycja, że Miasto może przekazać maksymalnie kwotę 10 mln.
złotych, co też ma związek z pewnymi wskaźnikami Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w rozbiciu na trzy lata. I tak w roku 2017 byłaby to kwota 3 mln. złotych, w roku 2018
kolejne 3 mln. zł. i w roku 2019 – 4 mln. zł. Taka też jest treść uchwały intencyjnej, której
projekt trafił pod obrady komisji. Pan Aleksander Quoos, naczelnik Wydziału Kryzysowego
i Spraw Obronnych zaznaczył, że zgodnie z intencją policji dodatkowe wsparcie ze strony
samorządu jest przesłanką przemawiającą za ujęciem tego zadania w planie inwestycyjnym.
Pani Skarbnik dodała też, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu zadeklarowało przekazanie
na ten cel kwoty 2 mln. złotych, a podjęte zarówno przez Miasto jak i przez Powiat uchwały
intencyjne w tej sprawie są niezbędne przy podejmowaniu ostatecznej decyzji przez władze
policji co do realizacji tego zadania. Pan Mirosław Ścisły, Komendant Miejski Policji
w Kaliszu wyjaśnił, że omawiane zadanie wpisane zostało w plan inwestycyjny Komendy
Głównej Policji, natomiast nie został on jeszcze zatwierdzony na poziomie ministerialnym.
Jak tylko to nastąpi, z pewnością kluczowe znaczenie dla kolejności realizacji
poszczególnych zapisanych w planie zadań będzie miało właśnie wsparcie zadeklarowane
przez podmioty zewnętrzne, w tym przypadku lokalny samorząd. Pan komendant przybliżył
też radnym wszystkie przesłanki, jakie legły u podstaw podjęcia decyzji o realizacji tego
zadania, podkreślając, że plany związane z przebudową siedziby kaliskiej policji mają już
niemal dwudziestoletnią historię i nadszedł wreszcie czas, żeby ten temat sfinalizować,
kompleksowo. Zdecydowano też zamiast remontować stare obiekty, lepiej wybudować
i dobrze wyposażyć nową, jedną centralną jednostkę, umieszczając w niej rozproszone
obecnie w kilku punktach miasta policyjne wydziały. Mas to plusy w zarządzaniu,
w organizacji działań policji, ale też duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy nie musieliby
migrować między jednym a drugim miejscem, chcąc załatwić jakąś sprawę. Pomysł zyskał
już aprobatę władz policji na szczeblu województwa i jest ona wynikiem przynajmniej
pięcioletnich analiz, spotkań i rozpatrywania wszystkich „za” i „przeciw” związanych z tym
dużym i kosztownym zadaniem. Dla lepszego zobrazowania warunków w jakich obecnie
pracują kaliscy policjanci, i pokazania jak wyglądałyby one po zrealizowaniu planowej
inwestycji komendant wsparł się prezentacją multimedialną.
Wobec wyczerpania tematu radni przeszli do głosowania:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za,
1 wstrzymała się (9 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za (4 obecne).
Ad.19.
Zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad w tym punkcie znalazł się projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych w granicach administracyjnych Miasta Kalisza, który przybliżył radnym pan
Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
Głosowanie nad projektem:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego - 8 osób za,
1 wstrzymała się (9 obecnych)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 5 osób za (5 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za (4 obecne).

Ad.20.
Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu omówił pan Tomasz Rogoziński, naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM. Po udzieleniu odpowiedzi na wszelkie
pytania i wątpliwości radnych, wniosek poddany został pod głosowanie.
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej - 8 osób za (8 obecnych)
Ad.21.
Przewodniczący poszczególnych komisji omówili korespondencję.
Ad.22.
Brak sprawy bieżących i wolnych wniosków.
Ad.23.
Wobec wyczerpania porządku obrad prowadząca je pani Magdalena Spychalska zamknęła
posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Magdalena Spychalska

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Piotr Lisowski

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Roman Piotrowski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Kamila Majewska

