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PROTOKÓŁ nr 0012.6.32.2017

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 20.01.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
5. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki

Społecznej RMK za rok 2016.
6. Plan  pracy  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  RMK

na rok 2017.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
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, witając
radnych oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy  radni  jednogłośnie  zatwierdzili  przesłany  wcześniej  porządek  obrad  (12
osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych,  przedstawił  radnym  uzasadnienie  do  przedmiotowego  projektu
uchwały.
Radna Jolanta Mancewicz spytała, kto przewodniczy Komisji Alkoholowej i uzyskała
odpowiedź, że jest to pani Elżbieta Antczak.
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (12 osób).
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych,  przedstawił  radnym  uzasadnienie  do  przedmiotowego  projektu
uchwały wspominając o wprowadzeniu zapisów o nowych narkotykach, jak dopalacze
i inne środki psychoaktywne. 
Radny Grzegorz Chwiałkowski spytał o funkcjonowanie ośrodka „Karan”.
Pan Sibiński odpowiedział, że ośrodek działa, liczba osób korzystających z pomocy
w roku ubiegłym wyniosła 1239 osób. Jest to pomoc dzienna i ambulatoryjna.
Przewodniczący Komisji spytał, czy ilość dostarczanych przez Miasto narkotestów jest
wystarczająca, na co uzyskał odpowiedź, że Miasto współpracuje na bieżąco z Policją
w tym zakresie i jeżeli jest taka potrzeba to jest to zgłaszane. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (13 osób).
Ad.5.  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej RMK za rok 2016.
Wobec braku zastrzeżeń przystąpiono do głosowania.  Wszyscy radni  jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali powyższe sprawozdanie (13 osób).
Ad.6.  Plan  pracy  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  RMK
na rok 2017.
Przewodniczący Komisji poinformował o przekazanych propozycjach do planu pracy
i spytał, radnych, czy mają jeszcze jakieś inne sugestie.
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poruszył  temat  nadbrzeża  i  kąpieliska  na  rzece.
Zasugerował, aby Komisja w czerwcu udała się na przystań.
Przewodniczący Komisji zasugerował,  aby przedmiotowy punkt przenieść do planu
pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, ze względu na zakres merytoryczny.
Radny Jacek Konopka zgłosił punkt do planu pracy: kompleksowa informacja i ocena
sytuacji mieszkaniowej na półmetku kadencji.
Radny Martin Zmuda zgłosił wyjazdowe posiedzenie Komisji w Urzędzie Pracy.
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Przewodniczący poinformował o wpłynięciu dwóch uchwał budżetowych, w związku
z czym, zaproponował wprowadzenie ich do porządku obrad jako punkt 7 i 8. Kolejne
punkty ulegną przesunięciu. Głosowanie zmiany porządku obrad: 10 osób za, 3 osoby
wstrzymały się od głosu (13 osób).
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła wnioski merytorycznie wynikające
z działalności Komisji.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za, 4 osoby wstrzymały się
od głosu (13 osób).
Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła wnioski merytorycznie wynikające
z  działalności  Komisji,  które  były  omówione  w  poprzedniej  uchwale  i  okres  ich
realizacji wynosi ponad rok.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za, 4 osoby wstrzymały się
od głosu (13 osób).
Ad.9. Korespondencja.
-  odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  wniosek  Komisji  Nr  0012.6.196.2016
w  sprawie  zadań  realizowanych  na  działkach  przy  ul.  Warszawskiej  93A
oraz Częstochowskiej 140 w Kaliszu
-  informacja  uzupełniająca  do  wniosku  Komisji  na  temat  pracy  Zespołu
ds.  przeprowadzenia analizy nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza,
zabudowanych budynkami rozkwaterowanymi
Radny  Jacek  Konopka  zwrócił  uwagę,  że  radni  powinni  otrzymywać  wszelkie
materiały  z  wyprzedzeniem,  a  nie  bezpośrednio  na  Komisję.  Nie  można  wówczas
przygotować się do omówienia danego tematu. Dalej kontynuował, że w piśmie, które
było wcześniej przekazane brakuje konkretnych danych. I tak spytał, ile przedmiotowe
lokale mają powierzchni użytkowej i ile kosztuje remont 1 m2.
Pani  Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  odczytała  treść  pytania  radnego  Konopki
z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  i  oznajmiła,  że  odpowiedź  została  udzielona
poprawnie.  Zwróciła  się  jednak  z  prośbą,  aby  radny  precyzyjniej  zadawał  pytania
i wyartykułował, jakich konkretnych odpowiedzi oczekuje. 
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
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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