KRM.0012.0029.2017
D2017.02.02243

PROTOKÓŁ nr 0012.6.33.2017
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 21.02.2017r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały 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 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 udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony
i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017 – 2020.
7. Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza –
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji
Kryzysowej w Kaliszu.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
10. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
11. Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2017.
12. Korespondencja:
- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o możliwości sfinansowania deficytu.
- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji, pan Piotr Lisowski, powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu
radnych i zaproszonych gości.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedłożony porządek obrad radni przyjęli bez uwag.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały 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”.
Projekt uchwały omówiła pani Marzena Chudziak z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.
Radny Dariusz Witoń pytał, czy w związku z tym, iż program adresowany jest zarówno
do mieszkańców miasta jak i powiatu, w kosztach jego realizacji partycypują w jakiś sposób
ościenne gminy. Pani Marzena Chudziak wyjaśniła, że program nie wymaga wkładu
własnego, ani ze strony miasta, ani gmin. Środki na jego realizację pochodzą w całości
z Funduszu Pracy. Z kolei radny Piotr Lisowski, odnosząc się do informacji, iż programem
objęte będą także osoby niepełnosprawne, zapytał jakiego rodzaju niepełnosprawności będą
brane pod uwagę. Pani Chudziak wyjaśniła, że nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń,
warunkiem udziału w programie będzie jedynie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
Głosowanie nad projektem uchwały: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały 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.
Projekt uchwały również omówiła pani Marzena Chudziak z Powiatowego Urzędu Pracy
w Kaliszu.
Głosowanie nad projektem uchwały: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
Projekt uchwały omówił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych, przypominając, iż dotyczy ona budowy bazy Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie i finansowego wkładu miasta w to przedsięwzięcie.
Stosowna uchwała w tej sprawie podjęta została już w roku ubiegłym i zakładała przekazanie
pieniędzy z budżetu miasta w latach 2016 i 2017, ale ponieważ Urząd Marszałkowski
poinformował o konieczności wydatkowania tych środków dopiero w roku bieżącym wymaga
to podjęcia kolejnej uchwały, której projekt został właśnie przedłożony radnym.
Przewodniczący komisji poprosił o informację, jeśli takowa jest do pozyskania, jak
przedstawiają się statystyki związane z funkcjonowaniem LPR w naszym regionie, np. ilość
przyjmowanych zgłoszeń, wylotów, etc. Pan Janusz Sibiński zadeklarował, że przygotuje
takie zestawienie. Z kolei radny Eskan Darwich pytał, czy prawdziwe są doniesienia medialne
jakoby śmigłowiec stacjonujący w Michałkowie został przesunięty do Szczecina i zastąpiony
starszym modelem. Pan Janusz Sibiński poinformował, że standard funkcjonujących
w ramach LPR śmigłowców jest taki sam, a poza tym śmigłowce obsługujące poszczególne
bazy są wykorzystywane rotacyjnie, czyli nie są przypisane na stałe do określonego miejsca.
Głosowanie nad projektem uchwały: 10 osób za (10 obecnych).
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Ad.6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji
Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017 – 2020.
Projekt uchwały omówił również pan Janusz Sibiński, podkreślając, że jest to uchwała jakiej
miasto nigdy wcześniej nie podejmowało, a która stanowi próbę określenia ramowych
założeń i kierunków prowadzenia polityki zdrowotnej na terenie Kalisza na najbliższe lata.
Po części wynika też ze stanowiska Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdzała
funkcjonowanie samorządów w tym właśnie obszarze. Kalisz wprawdzie nie był przedmiotem
takiej kontroli, ale wnioski z niej są takie, że w wielu samorządach działania prozdrowotne
realizowane są w oparciu o przyjęty program. Taka idea, pewnego usystematyzowania
podejmowanych do tej pory działań w tym zakresie i określenia założeń, schematów
funkcjonowania na przyszłe lata, podjęta została także w Kaliszu.
W toku dyskusji nad przedstawionym programem pani radna Jolanta Mancewicz podkreśliła,
że brakuje w tym dokumencie istotnych jej zdaniem danych dotyczących szeregu zadań
podejmowanych w ostatnich latach przez Miasto w ramach polityki prozdrowotnej, np. jeśli
chodzi o realizację programów profilaktycznych. Pan Janusz Sibiński zaznaczył,
że oczywiście jest w stanie takie szczegółowe dane przygotować, natomiast powodem tego,
że nie zostały one umieszczone w programie jest fakt, iż założeniem było, aby nie miał on
charakteru sprawozdawczego, a bardziej opisowo-informacyjny. Tym bardziej, że nie ma
żadnych konkretnych wytycznych, ram, co taki program powinien obejmować. Stąd też,
opracowując go starano się skupić na pokazaniu kierunków działań, zamiast bawić się
w statystykę, co nie przeszkadza, by – jeśli państwo radni będą mieć takie życzenie –
przygotować i przedstawić im szczegółową informację z realizacji programów
profilaktycznych w rozbiciu na poszczególne lata. Odnosząc się do uwag radnej Jolanty
Mancewicz, pani wiceprezydent Karolina Pawliczak wyjaśniła, że powodem tego, iż szereg
miejskich programów profilaktycznych wymienianych jest w programie tylko w latach 20152016 choć realizowane były także w latach poprzednich jest to, iż wcześniej nie posiadały one
opinii AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), co jest obecnie
wymagane, stąd też traktowane były bardziej na zasadzie akcji profilaktycznych. Pani radna
Mancewicz wyjaśniła jednak, że w poprzednich latach posiadanie takiej opinii nie było
warunkiem wprowadzania w życie poszczególnych programów. Tak też było np.
z programem szczepień przeciwko pneumokokom, które wykonywane były w Kaliszu już
w roku 2013 i 2014, a w omawianym dokumencie wpisane są tylko w latach 2015-2016.
Pani radna Mancewicz poprosiła wiec o doprecyzowanie w dokumencie w tym temacie.
W ślad za tym radny Jacek Konopka złożył wniosek o dopisanie w pkt. 5 Realizacja
programów polityki zdrowotnej w latach 2012-2016 po pkt. 7 informacji o szczepieniach
„STOP PNEUMOKOKOM” dla dzieci uczęszczających do kaliskich żłobków w takiej formie
jakiej była ona zapisana w dokumentach miejskich (akcja bądź program).
Głosowanie nad wnioskiem: 10 osób za (10 obecnych).
Następnie radni przeszli do głosowania nad całym projektem uchwały wraz z przyjętym
wnioskiem: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza –
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej
w Kaliszu.
Pani Eugenia Jahura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu wyjaśniła,
że w jednostkach samorządu terytorialnego zauważalny jest kierunek łączenia jednostek
organizacyjnych. Odzwierciedleniem tego jest również zmiana ustawy o pomocy społecznej
z 5 września 2016 r., która wskazuje kierunki jak mogą się łączyć niektóre tego typu
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jednostki. Mówi ona m.in. że powiatowe centra pomocy rodzinie mogą się łączyć
z ośrodkami interwencji kryzysowej, a że kaliski MOPS funkcjonuje w mieście na prawach
powiatu pełni niejako role PCPR-u więc może się połączyć z Centrum Interwencji
Kryzysowej. Stąd też przygotowana została uchwała Rady Miejskiej Kalisza łącząca zadania
tych dwóch jednostek. Jak zaznaczyła pani dyrektor, powodem przyjęcia takiego rozwiązania
nie są względy ekonomiczne, gdyż nie pociągnie ono za sobą żadnych oszczędności, a raczej
organizacyjne. Dotychczasowe CIK zostanie przekształcone w Dział Interwencji Kryzysowej.
Jego kierownik będzie mógł zająć się przede wszystkim pracą merytoryczną, a nie
administracyjną. Poza tym, jak zapewniła Eugenia Jahura, wszystkie osoby zatrudnione
dotychczas w CIK-u nadal będą miały pracę, jedynie stanowiska kierownicze poddane
zostaną pewnej reorganizacji.
Pan radny Jacek Konopka pytał, czy ministerialne pismo, które przytoczone jest
w uzasadnieniu do uchwały, zawiera zachętę, czy też jedynie informuje o możliwości
dokonywania tego typu połączeń, a także czy inne miasta podobnej wielkości co Kalisz,
decydują się na wdrożenie podobnych rozwiązań. Z kolei pani radna Jolanta Mancewicz
przypomniała, że kaliskie CIK, jest wiodącą tego typu placówką w kraju, stawianą jako
przykład dla innych i wielokrotnie odwiedzaną przez osoby prowadzące tego typu miejsca
i nagradzaną za swoją działalność. Poproszona o kilka słów na ten temat obecna kierownik
jednostki, Elżbieta Marczyńska poinformowała, że CIK w Kaliszu otrzymał m.in. Złoty
Telefon, najcenniejszą nagrodę dla placówek zajmujących się pomaganiem ofiarom przemocy
w rodzinie. Była też w momencie tworzenia jedną z pierwszych tego typu placówek w Polsce
i chyba jedyną o tak szerokim spectrum działalności, funkcjonowało tu bowiem zarówno
schronisko dla ofiar przemocy, schronisko dla osób będących w stanie kryzysu, a także
mieszkania chronione.
Podsumowując dyskusję pani wiceprezydent Karolina Pawliczak podkreśliła, że Miasto nie
zamierza niczego likwidować. Dotychczasowy i niepodważalny dorobek CIK-u pozostaje,
dojdzie jedynie do połączenia dwóch jednostek, co - wszyscy mają nadzieję – przyniesie
korzyści jeśli chodzi o jeszcze lepsze organizacyjne funkcjonowanie tych placówek.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 osób za, 1 wstrzymała się od głosu (10 obecnych).
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik miasta Kalisza.
Głosowanie nad projektem uchwały: 8 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (10 obecnych).
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017 – 2030.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik miasta Kalisza.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 osób za, 1 wstrzymała się od głosu (10 obecnych).
Ad.10. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
Sprawę przybliżył radnym pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych UM, informując, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Mieszkaniową.
Głosowanie nad wnioskiem: 8 osób za, 2 wstrzymały się od głosu (10 obecnych).
Ad.11. Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2017.
Przedłożony plan pracy radni przyjęli bez uwag.
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Ad.12. Korespondencja.
Z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o możliwości sfinansowania deficytu, a także o prawidłowości planowanej kwoty długu
Miasta Kalisza radni mieli okazję zapoznać się już wcześniej. Podczas komisji nie wnosili
żadnych uwag.
Ad.13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji poinformował, o wniosku jaki skierował do Miasta i jaki został
przekazany do zaopiniowania przez komisję, jeden z młodych artystów, z prośbą
o umożliwienie mu wynajmu lokalu przy ul. Górnośląskiej 10, gdzie mieściła się pracownia
zmarłego niedawno kaliskiego artysty – grafika Władysława Kościelniaka. Pan radny
Grzegorz Chwiałkowski zapytał, czy wiadomo co po śmierci artysty stało się z całą, cenną
zwartością jego pracowni. Pani wiceprezydent Karolina Pawliczak poinformowała,
że zgodnie z jej wiedzą, wszystkie te rzeczy trafiły, zresztą z godnie z wolą zmarłego,
do Książnicy Pedagogicznej.
Głosowanie nad wnioskiem: 10 osób za (10 obecnych).
Pan radny Dariusz Witoń poinformował, że uczestniczył niedawno w posiedzeniu Rady
Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, podczas którego ponownie poruszony
został temat badań osób nietrzeźwych dowożonych przez Policję. Podczas spotkania padła
propozycja ze strony przewodniczącego Rady - Radosława Kołacińskiego - aby merytoryczna
komisja rozważyła pomysł pomniejszenia dofinansowania, np. o 1/5 czy 1/6, jakie Miasto
przekazuje Policji na badania lekarskie i przeznaczyć te środki dla szpitala. Pan radny Piotr
Lisowski stwierdził, że według jego wiedzy, szpital ma w tej kwestii podpisaną umowę
z Policją, więc nie jest tak, że wykonuje te usługi za darmo. Pani Skarbnik dodała,
że pomiędzy Miastem, a Policją podpisane zostało porozumienie o finansowym wsparciu
ze strony samorządu, gdzie w poszczególnych pozycjach wyszczególnione zostały kwoty
i zadania na jakie mają one być przeznaczane. Jeśli więc dochodzi do sytuacji, że zatrzymana
przez Policję osoba wymaga interwencji lekarskiej i zawożona jest w tym celu do szpitala,
to po zakończeniu badania placówka wystawia za wykonaną usługę stosowną fakturę, którą
Policja w ramach otrzymywanych środków powinna opłacić.
Ad.14. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji Piotr Lisowski zamknął obrady.

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