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PROTOKÓŁ nr 0012.6.43.2018

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 19.01.2018r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
4. Zapoznanie  się  z  informacją  na  temat  funkcjonowania  Ośrodka

dla Osób Uzależnionych.
5. Korespondencja

-  pismo pani  Wiceprezydent  w sprawie  zaopiniowania  kontynuacji
w  2018  roku  realizacji  programów  prowadzonych  w  latach
poprzednich.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok
- propozycje do planu pracy Komisji na 2018 rok.

7. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
wszystkich  zebranych  oraz  dziękując  pani  Dyrektor  Anecie  Liskotowskiej
za zaproszenie i gościnę. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag (11 osób za/11 obecnych). Przewodniczący
poinformował, że głosowanie odbywa się poza systemem eSesja. 
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego, przedstawiła jedną zmianę
dotyczącą zakresu działalności Komisji.
Wobec braku pytań przystąpiono od razu do głosowania. Wszyscy radni jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.4.  Zapoznanie  się  z  informacją  na  temat  funkcjonowania  Ośrodka
dla Osób Uzależnionych.
Pani Aneta Liskotowska, Dyrektor Ośrodka Karan, przedstawiła radnym informacje
na temat  działalności  placówki,  rodzajów uzależnień,  programów, w których biorą
udział, podpisanej umowy z NFZ, itp. Podsumowała, że w roku 2017 udzielono 1256
porad. 
Radny  Zbigniew  Włodarek  dopytywał  o  statystyki  osób,  które  wyszły  z  nałogu.
Oznajmił,  że  mieszkańcy  dopytują  się  o  efektywność  programów przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi, gdyż wydawane są na to środki z budżetu Miasta. 
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
dopowiedział, że Karan jest jednym z trzech ośrodków tego typu w Kaliszu, działa
jako NZOZ. Zdaniem pana Naczelnika ważne jest  by zadać pytanie,  jak długi jest
okres oczekiwania na przyjęcie na leczenie pacjenta, który sam się zgłosi po pomoc.
Na  co  pani  Dyrektor  odpowiedziała,  że  pacjenci  przyjmowani  są  na  bieżąco.
Wyjaśniono, że często jest to chwilowa decyzja, impuls kiedy to pacjent sam poprosi
o  pomoc,  gdyż  często  nawet  następnego  dnia  już  może  zmienić  zdanie  i  zacząć
na  nowo  brać  narkotyki.  Z  tego  względu  tak  ważna  jest  gotowość  udzielenia
natychmiastowego  wsparcia.  Naczelnik  Rogoziński  oznajmił  również,  że  bardzo
ważne  oprócz  właściwego leczenia  jest  zadbanie  o  to,  aby  podjąć  działania,  które
zapobiegną uzależnieniom, czyli profilaktyka. 
Radny Jacek Konopka zapytał o finansowanie ze strony Miasta oraz wysokość opłat
czynszowych.
Pani  Dyrektor  odpowiedziała,  że  czynsz  jest  opłacany  w  dzierżawie  i  jest
on symboliczny 380 zł. Działalność opiera się głównie na kontrakcie NFZ, jak również
placówka  startuje  w  różnych  konkursach  na  realizację  zadań  z  zakresu  terapii
uzależnień. 
Pan  Rogoziński  dopowiedział,  że  Miasto  na  dzień  dzisiejszy  nie  dofinansowuje
ośrodka  ze  względu  na  nowe  przepisy.  Trzeba  zaznaczyć,  że  jest  to  NZOZ  oraz
Stowarzyszenie, przy czym Stowarzyszenie Karan otrzymuje dofinansowanie z Miasta
na świetlice socjoterapeutyczne, gdyż trzeba rozróżnić te formy działalności.   
Radny  Włodarek  spytał  o  świadomość  wśród  mieszkańców na  temat  istnienia  tej
placówki i czy jest jakoś ona propagowana.  
Pani  Dyrektor  potwierdziła,  że  mieszkańcy  wiedzą  o  istnieniu  ośrodka,  a  ponadto
plakaty  są  rozmieszczane  w różnych ,miejscach jak np.  szkoły.  Oprócz świadczeń



gwarantowanych,  czyli  w  ramach  NFZ  świadczona  jest  szeroka  gama  różnych
spotkań, programów, terapii i szkoleń. 
Radny Dariusz Witoń spytał o kadrę pracowniczą.
Pani Liskotowska poinformowała, że jest dwóch lekarzy psychiatrów ze specjalnością
terapii uzależnień, dwóch psychologów i pielęgniarka. 
Następnie radni udali się na zwiedzanie placówki.
Ad.5. Korespondencja
-  pismo  pani  Wiceprezydent  w  sprawie  zaopiniowania  kontynuacji
w 2018 roku realizacji programów prowadzonych w latach poprzednich
Przewodniczący odczytał pismo.
Radny Jacek Konopka spytał, jaka była realizacja wspomnianych programów w latach
poprzednich.
Pan Przewodniczący wyjaśnił,  że  oprócz  szczepień  na  pneumokoki  realizacja  była
prawie 100%.
Następnie  Przewodniczący  poprosił  o  wydanie  pozytywnej  opinii  dot.  kontynuacji
powyższych programów. Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali ww.
sprawę (11 osób).
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok
Przyjęto bez uwag.
- propozycje do planu pracy Komisji na 2018 rok
Radny Jacek Konopka przypomniał o deklaracji dokończenia tematu mieszkaniowego,
który został pobieżnie omówiony.
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poprosił  o  zamontowanie  drugiej  huśtawki  typu
gniazdo w parku jordanowskim. 
Sprawa zostanie przekazana do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  omówienie  zasobów  oraz  dostępność
rehabilitacji na terenie miasta Kalisza. 
Pan Naczelnik WSSM Tomasz Rogoziński nawiązując do tematu oznajmił,  iż  była
u  niego  na  spotkaniu  pani  dr  z  przychodni  przy  ul.  Wyszyńskiego,  która
poinformowała  o  zmniejszonym  kontrakcie  na  usługi  rehabilitacyjne.  Ze  względu
na fakt, iż przychodnia znajduje się na osiedlu, gdzie mieszka dużo osób starszych
Miasto wystosowało pismo  do NFZ.
Radny Mirosław Gabrysiak poinformował radnych, że w Koźminku została utworzona
placówka, która również świadczy usługi rehabilitacyjne i podobno z puli  środków
dla  Kalisza  została  przekierowana  kwota  dla  tej  nowej  placówki  i  jeszcze
w Brzezinach. Stąd uszczuplenie w kaliskich przychodniach. 
Radny  Martin  Zmuda  zaproponował  posiedzenie  wyjazdowe  na  ul.  Warszawską
by zobaczyć bloki socjalne po Izbie Wytrzeźwień.
Przewodniczący  dopowiedział  by  odwiedzić  przy  okazji  schronisko  dla  mężczyzn
im. Brata Alberta.
Pan  Naczelnik  Rogoziński  przypomniał  o  prośbie  Kaliskiej  Rady  Seniorów,  która
zwracała się z pismem w sprawie poruszenia tematyki osób starszych.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 



Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski


