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PROTOKÓŁ nr 0012.6.42.2017

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 22.12.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych

dla  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  w  Kaliszu  –
samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  wykazu wydatków,  które  nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
9. Korespondencja

-  pismo  Przewodniczącej  Kaliskiej  Rady  Seniorów  w  sprawie
omówienia  przez  Radę  Miejską  tematu  dotyczącego  problemów
środowiska seniorów zamieszkujących na terenie Kalisza.

10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz wszystkich zebranych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji  spytał,  czy są  jakieś uwagi bądź propozycje do porządku
obrad.  Wobec  braku zgłoszeń poprosił  o  głosowanie.  Wszyscy  radni  jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowali otrzymany wcześniej porządek obrad (10 osób).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych
dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego
zakładu budżetowego na 2018 rok.
Pani  Marzena  Wojterska,  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych,
przedstawiła  radnym  uzasadnienie  do  przedmiotowego  projektu  uchwały
przedstawiając  dane  liczbowe  na  temat  dotacji,  przychodów  z  tytułu  najmu,  czy
kosztów remontu.
Radny Martin Zmuda spytał o sytuację zgłaszania przez mieszkańców informacji na
temat pustostanów i otrzymywania na tej podstawie zwolnień z opłat.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że faktycznie docierają informacje o pustostanach, które
są weryfikowane i często okazuje się, że to są lokale wykupione. Niemniej jednak, nie
było  sytuacji,  że  ktoś  miał  z  tytułu  poinformowania  MZBM-u o  niezamieszkałym
lokalu jakieś ulgi.
Do dyskusji na ten temat włączyli się radni: Eskan Darwich, Krzysztof Ścisły oraz
Naczelnik WSSM Tomasz Rogoziński.
Radny  Roman  Piotrowski  spytał  o  ściągalność  czynszów  socjalnych,  na  co  pani
Dyrektor zobowiązała się odpowiedzieć w późniejszym terminie. 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób).
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2017  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej,  wyjaśniła
potrzebę dokonania przesunięć na sprzęt ortopedyczny.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił  uzasadnienie  do  przedmiotowego  projektu  uchwały,  informując,  iż
program jest już prowadzony od wielu lat, w związku z czym zawarte w nim zadania
są sprawdzone i skuteczne. 
Radny  Zbigniew  Włodarek  podzielił  się  refleksją,  iż  programy  przeciwdziałaniu
narkomanii  oraz  zapobieganiu  alkoholizmowi  się  zazębiają,  gdyż  bardzo  często
człowiek, który jest uzależniony od alkoholu sięga po inne używki i odwrotnie. Radny
zasugerował zatem, by osoby realizujące zapisy jednego i drugiego programu spotkały
się przynajmniej raz w roku i wymieniły doświadczeniami. Ze względu na fakt,  iż
„przykładowy Kowalski”  nadużywa zarówno alkohol jak i  narkotyki,  to  ciężko go
niejako „podzielić” pomiędzy te dwa programy, Zdaniem radnego należałoby zatem



wypracować wspólne metody, które łączyłyby działania by programy były bardziej
życiowe. 
Radny  Eskan  Darwich  stwierdził,  że  wzrost  dochodów  z  opłat  koncesyjnych  jest
proporcjonalny do wzrostu sprzedaży alkoholu, spytał zatem jaka to jest wartość.
Naczelnik  Rogoziński  zobowiązał  się  od  przygotowania  takiej  odpowiedzi
w najbliższym czasie.
Pani  Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak wyjaśniła,  że  nie  jest  to  zależne od ilości
alkoholu, a od jego wartości. 
Radny Krzysztof Ścisły zgodził się ze słowami radnego Włodarka. Wiadomym jest,
że struktura spożycia alkoholu w Polsce na przestrzeni lat się zmieniła. Odeszło się
od gorszego typu alkoholu na rzecz drogich trunków, ale też młodzież zamiast wódki
sięga po dopalacze. Pozornie daje to obraz społeczeństwa nie upijającego się. Radny
nie wierzy w omawiane programy, natomiast zdaje sobie sprawę, że muszą one być
ze względu na przepisy.
Naczelnik Rogoziński stwierdził, że nieważne czy jest to drogi alkohol, czy nie, każdy
powoduje uzależnienie i należy temu przeciwdziałać. On sam wierzy w te programy
i być może nie są w 100% idealne, ale pomagają ludziom w nałogu oraz ich rodzinom.
Na koniec  powtórzył,  że  pieniądze  pochodzące  z  opłat  za  koncesję  są  pieniędzmi
znaczonymi, muszą więc zostać przekazane na konkretne cele. 
Radny Edward Prus stwierdził, że lepiej zapobiegać niż leczyć i zwrócił uwagę na rolę
sportu w tym procesie. 
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  zgodził  się  z  przedmówcą  i  dodał,  że  sportowiec
w szkole powinien być autorytetem i powinien mieć dodatkowe przywileje.
Przewodniczący  Komisji  na  koniec  podsumował,  że  faktycznie  edukacja  na  temat
spożywania  alkoholu  jest  ważna  i  jego  zdaniem  powinna  to  być  edukacja
odpowiedzialnego spożywania, tradycja kulturalnego i  kontrolowanego picia.  Warto
zmienić świadomość i kulturę picia. 
Naczelnik  Rogoziński  nie  zgodził  się  z  przedmówcą,  gdyż  był  uczony,  że  nie  ma
czegoś takiego jak kontrolowane picie.
Przewodniczący podparł swoje wypowiedzi badaniami naukowymi. 
W związku z  zakończeniem dyskusji  poddano przedmiotowy projekt  uchwały  pod
głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt
(12 osób).
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił  najważniejsze  kwestie  w  zakresie  finansowym  oraz  zadaniowym
przedmiotowego projekt uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono od razu do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt (11 osób).
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta,  pokrótce przedstawiła wnioski merytorycznie
podlegające działalności Komisji.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  rani  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt (12 osób).



Ad.8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  wyjaśniła  istotę  podjęcia  przedmiotowego
projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań co do poszczególnych zadań.
Radny Mirosław Gabrysiak dopytywał o opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji
projektowej  zadań.  Spytał również dlaczego poważne remonty ulic,  jak np.  Polnej,
rozpoczynają  się  późną  jesienią  i  są  prowadzone  przy  niesprzyjającej  pogodzie,
zamiast zacząć się wiosną. Zwrócił  także o formę przystanków w ul.  Polnej, które
zamiast wnęk mają wysepki. 
Pan  Krzysztof  Gałka,  po.  Dyrektora  Miejskiego  zarządu  Dróg  i  Komunikacji,
wyjaśnił,  że  przetarg  zarówno na  wykonanie  ul.  Polnej,  jak  i  Widok  mógł  zostać
ogłoszony dopiero po uwolnieniu wolnych środków. Co do przystanków w ul. Polnej
to ze względów na ścieżkę rowerową takie rozwiązanie musiało zostać zastosowane.
Po  drugie  tendencja  jest  taka,  by  dążyć  do  spowolnienia  ruchu  dla  uzyskania
większego bezpieczeństwa na drogach. W przypadku ul. Polnej pozostaje normatywna
szerokość ulicy jaka obowiązuje przy kategorii drogi zbiorczej, czyli 3 m.
Dalej radni dyskutowali na temat ścieżek rowerowych m.in. w ulicy Nowy świat oraz
ul. Częstochowskiej. Głos zabrali: radny Eskan Darwich, radny Edward Prus, radny
Grzegorz Chwiałkowski, Dyrektor Gałka.
Na  koniec  radny  Zbigniew  Włodarek  podsumował,  że  jest  obecnie  tendencja
do zwężania dróg, przez co samochody stoją w korku i emitują więcej spalin. 
Następnie Przewodniczący poprosił o głosowanie: 8 osób za, 4 osoby wstrzymały się
(12 osób). 
Ad.9. Korespondencja
-   pismo  Przewodniczącej  Kaliskiej  Rady  Seniorów  w  sprawie  omówienia
przez  Radę  Miejską  tematu  dotyczącego  problemów  środowiska  seniorów
zamieszkujących na terenie Kalisza
Przewodniczący odczytał powyższe pismo. Zasugerował, że temat jest ważny i można
go poruszyć na posiedzeniu Komisji, która zajmuje się merytorycznie tymi sprawami,
a wniosek z dyskusji będzie wówczas przedstawiony na sesji. Spytał zatem, czy radni
zgadzają się z taką formułą, żeby zwołać Komisję na ten temat, a nie nadzwyczajną
sesję.
Radny Krzysztof Ścisły stwierdził, że faktycznie problemy seniorów są ważne, ale nie
„nadzwyczajne”,  by zwoływać nadzwyczajną sesję.  Formuła  Komisji  w zupełności
wystarczy.
Radny Jacek Konopka poprosił,  aby posiedzenie Komisji  w tej  sprawie odbyło się
w sali recepcyjnej Ratusza ze względu na liczbę osób, które wezmą w niej udział.
Pani Karolina Pawliczak, Wiceprezydent Miasta, oznajmiła, że środowisko seniorów
w Kaliszu  jest  bardzo  aktywne,  co  niewątpliwie  jest  atutem,  natomiast  faktycznie
mogłyby się odezwać pozostałe środowiska z prośbą o zwoływanie sesji w ważnych
dla nich sprawach.
Radny Zbigniew Włodarek zgodził się ze słowami radnego Ścisłego. Problematyka
seniorów  jest  bardzo  ważna,  są  to  bardzo  wartościowi  ludzie,  natomiast  formuła
Komisji jest wystarczająca. 



-  Uchwała RIO w sprawie opinii  o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
przez Miasta Kalisz w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  wyjaśniła  procedurę  zatwierdzania  budżetu,
czego konsekwencją są właśnie trzy opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
-  Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
-  Uchwała RIO w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Eskan Darwich, nawiązując do wypowiedzi radnego Grodzińskiego na ostatnim
posiedzeniu  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  spytał,  czy  są  w ostatnim czasie
problemy z wydawaniem obiadów w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej. 
Pani Eugenia Jahura,  Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  wyjaśniła,
że we wszystkich szkołach działa taka sama zasada. Umowy zawierane są z ajentami
na początku września i jest w nich zapis mówiący o tym, że pod koniec grudnia, czyli
w okresie od 18 do 29 muszą się ajenci rozliczyć z MOPS-em. Obiady w tym czasie
nie są wydawane. W związku z powyższym każde dziecko w tym okresie otrzymało
250  zł  jako  rekompensatę  za  obiady,  które  rodzice  muszą  we  własnym  zakresie
zorganizować. 
Radny  Mirosław  Gabrysiak  poruszył  temat  wyjazdów  na  turnusy  rehabilitacyjne.
Oznajmił,  iż  wyjeżdżają  osoby  tylko  ze  znacznym  stopniem  upośledzenia,  a  do
gabinetów  przychodzą  ludzie  z  lekkim  stopniem  upośledzenia,  żeby  im  wypełnić
dokumenty. Wobec powyższego spytał, czy jest sens wydawania dokumentów ludziom
o lekkim i średnim stopniu upośledzenia, skoro nie kwalifikują się oni do wyjazdu.  
Pani  Dyrektor  Jahura  odpowiedziała,  że  faktycznie  nie  stać  MOPS-u
na dofinansowania dla ludzi z lekkim upośledzeniem, natomiast nie można nikomu
odmówić wydania wniosku. 
Ad.10. 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


