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PROTOKÓŁ nr 0012.6.34.2017
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza
PROTOKÓŁ nr 0012.7.42.2017
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza

ze wspólnego posiedzenia w dniu 24.03.2017 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 powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku). (R+Ś)
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta
Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2016. (R+Ś)
5. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016
oraz wnioski z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta. (R+Ś)
6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok
2016. (R+Ś)
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2016 rok. (R+Ś)
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
za 2016 rok. (R)
9. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na
te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. (R).
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałęw sprawie połączenia jednostek budżetowych
Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum
Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
(R)
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. (R+Ś)
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030 (Ś)
14. Korespondencja.
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji rodziny Piotr Lisowski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu
radnych i zaproszonych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedłożony porządek obrad radni przyjęli bez uwag.
Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 10 osób za (10 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.3. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu – mieście
na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku).
Informację przedstawiła pani Anna Napierała, p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora
w Kaliszu.
Pani radna Jolanta Mancewicz pytała o kwestię obowiązkowych szczepień dzieci, zwłaszcza
o dane statystyczne dotyczące rodziców uchylających się od tego obowiązku i wyciąganych
wobec nich konsekwencji, czy przynoszą jakikolwiek skutek.
Ad.4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta
Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2016.
Informację przedstawiła pani Joanna Kokot-Ciszewska, Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Ad.5. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016 oraz
wnioski z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta.
Informację przedstawił st. kpt. Sławomir Kotoński, Komendant Miejski PSP w Kaliszu.
Radny Paweł Gołębiak pytał o system szkolenia strażaków – ochotników, a także
o zagrożenie związane z wypalaniem traw, jakiej skali jest to problem na terenie miasta?
Z kolei radny Zbigniew Włodarek zainteresowany był kwestią współpracy straży pożarnej ze
służbami energetycznymi, czy gazowniczymi, w przypadku pojawienia się pożaru i podjęcia
akcji gaśniczej wymagającej konieczności odcięcia określonych mediów. Jak wygląda ta
sprawa w kontekście likwidacji działającego dawniej Pogotowia Energetycznego.
Radny Dariusz Witoń zaznaczył natomiast, że z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego
istotnym jest fakt, że dzięki dobrze układającej się współpracy pomiędzy Strażą Pożarną,
a będącym spółką z udziałem Miasta, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, udało się
w ubiegłym roku uruchomić na terenie Kalisza trzydzieści dodatkowych hydrantów, które
znacznie ułatwiają i usprawniają prowadzenie akcji gaśniczych. Komendant Kotoński
poinformował też radnych o działaniach, jakie do tej pory podejmowali strażacy na terenie
składowiska odpadów niebezpiecznych w Szczypiornie.
Radny Piotr Lisowski pytał z kolei o interwencje związane z zagrożeniem ze strony owadów
bąkoskrzydłych, a także o ewentualne problemy związane z dotarciem na miejsce pożaru,
czyli drożność kaliskich osiedli pod kątem zapewnienia przez właścicieli i zarządców terenu
odpowiednich dróg ewakuacyjnych dla służb ratowniczych.
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok
2016.
Informację przedstawił insp. Dariusz Bieniek, Komendant Miejski Policji w Kaliszu.
Radny Jacek Konopka pytał o funkcjonowanie tzw. PdDZ – Pomieszczenia dla Osób
Zatrzymanych, które zastąpiło działającą wcześniej Izbę Wytrzeźwień. Czy środki jakie

przekazuje Miasto na ten cel są wystarczające i jak układa się współpraca z kaliskim
szpitalem.
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2016 rok.
Informację przedstawił Dariusz Hybś, Komendant Straży Miejskiej Kalisza.
Radny Edward Prus wystąpił z wnioskiem o objęcie miejskim monitoringiem terenu
Cmentarza Prawosławnego przy ul. Górnośląskiej, na którym bardzo często dochodzi
do dewastacji i różnego rodzaju aktów wandalizmu.
Głosowanie nad wnioskiem:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za
2016 rok.
Sprawozdanie przedstawiła pani Eugenia Jahura, dyrektor MOPS.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych
na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omówiła pani Eugenia Jahura, dyrektor MOPS.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 10 osób za (10 obecnych).
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
Projekt uchwały omówił pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za, 1 wstrzymała się od głosu
(10 obecnych)
Ad.11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek
budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.
Projekt uchwały omówiła pani Eugenia Jahura, dyrektor MOPS.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za, 1 wstrzymała się od głosu
(10 obecnych)
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Projekt uchwały omówiła pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 9 osób za, 1 wstrzymała się od głosu
(10 obecnych)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 8 osób za (8 obecnych).
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2017-2030.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 8 osób za (8 obecnych).

Ad.14. Korespondencja.
Brak.
Ad.15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Jacek Konopka zwrócił się z prośbą o włączenie do porządku obrad planowanych,
połączonych posiedzeń komisji rodziny i rozwoju punktu poświęconego sprawom
mieszkaniowym.
Ad.16. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rodziny Piotr Lisowski
zakończył obrady.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
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/.../
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