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Protokół Nr 0012.07.46.2022
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2022 roku

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na

terenie miasta Kalisza.

4. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok. 

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2022-2023. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

8. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę 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”.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miasta Kalisza za 2021 rok. 

10. Korespondencja:

a) pismo Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  3  stycznia  2022  r.  WSSM.8030.2.1.2022

w sprawie zaopiniowania realizacji programów polityki zdrowotnej w 2022 roku.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski:

 propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

12. Zamknięcie posiedzenia.

***************************************************************************



Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza pan
Mirosław  Gabrysiak  dokonał  otwarcia  posiedzenia  witając  wszystkich  obecnych  radnych
i gości, zarówno tych uczestniczących w posiedzeniu stacjonarnie, jak i za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
Pan Tomasz Rogoziński naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych omówił
powyższy projekt uchwały. 
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok. 
Pani  Dagmara  Pokorska  p.o.  naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta  omówiła  powyższy
projekt uchwały. Poinformowała, że zdecydowano o wprowadzeniu nowego zapisu, którego
w poprzednich latach nie było i brzmi on następująco: „Jeżeli oferta na realizację wybranego
projektu  przewyższa  o  20%  kwotę,  jaką  Miasto  Kalisz  przeznaczyło  na  jego  realizację,
projekt  nie  będzie  realizowany.”.  Zdecydowano się  na  taki  zapis,  ponieważ w przypadku
zadań inwestycyjnych duży wzrost cen powoduje, że trudno jest zrealizować zadania. 
Radny Marian Durlej zasugerował, że przy obecnych podwyżkach cen może się tak zdarzyć,
że w ogóle inwestycje nie będą realizowane. Zapytał, czy to zagrożenie jest realne. 
Pani Pokorska odpowiedziała,  że nie  jest  to powszechny problem i  dotyczy jedynie kilku
inwestycji.  Dodała,  że  Budżet  Obywatelski  to  nie  tylko  inwestycje,  ale  również  zakupy,
imprezy czy dostawy. Jeżeli jest taka sytuacja, że kwota wykonania zadania przewyższa tą
zabezpieczoną wydział unieważnia przetarg i weryfikuje zakres, który można zmniejszyć, ale
oczywiście  zawsze  w  porozumieniu  z  wnioskodawcą.  Wyżej  wspomniany  zapis  jest
marginesem bezpieczeństwa. 
Głosowanie:  8 osób za,  3  osoby się  wstrzymały  (11  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2022-2023. 
Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
omówił powyższy projekt uchwały. Przekazał, że w tym roku przyjmuje się jeden wspólny
program,  natomiast  wcześniej  były  to  dwa  programy  dotyczące  osobno  rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Ponadto program przyjmowany jest
na 2 lata. 
Radny Grzegorz  Chwiałkowski  przypomniał,  że  prawie  20  lat  był  członkiem komisji  ds.
przymusowego leczenia  alkoholików.  Podczas  tej  działalności  niewielu  osobom udało  się
zwalczyć nałóg, ale uważa, że taka komisja powinna znowu powstać i działać. 
Pan Sibiński nawiązał do wypowiedzi radnego i przypomniał, że od zeszłego roku obowiązują
przepisy,  które  pozwalają  wobec  osoby  stosującej  przemoc  w  rodzinie  zastosowanie



natychmiastowego nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania i orzeczenie zakazu zbliżania
się  do  członków  rodziny.  Dodał,  że  coraz  więcej  funkcjonariuszy  korzysta  z  nowej
możliwości prawnej.
Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta poinformowała, że pierwszy projekt uchwały obejmuje
zmiany  techniczne  dotyczące  prezentowania  danych  w  innej  formie  niż  dotychczas
w  uchwałach  zmieniających  budżet  miasta.  Zmiana  wprowadzona  jest  po  sugestiach
pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei druga uchwała, tak jak co miesiąc
dotyczy przesunięć środków w budżecie miasta Kalisza. 
Głosowanie:  8 osób za,  3  osoby się  wstrzymały  (11  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 
Pani  Aneta  Ochocka  skarbnik  miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały  w  działach
i rozdziałach merytorycznie wynikających z działalności komisji. 
Głosowanie:  9 osób za,  3  osoby się  wstrzymały  (12  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  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”.
Pani Agnieszka Pazdecka zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy omówiła powyższy
projekt uchwały. 
Głosowanie: 12 osób za (12 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej Rady Miasta Kalisza za 2021 rok. 
Wobec braku uwag sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.10.Korespondencja:
a) pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2022 r. WSSM.8030.2.1.2022

w sprawie zaopiniowania realizacji programów polityki zdrowotnej w 2022 roku.
Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił, że do
zaopiniowania są dwa programy: program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV a drugi to program wczesnego wykrywania raka jelita grubego. 
Radna Elżbieta Dębska zapytała o program profilaktyczny raka piersi. 
Pan Tomasz Rogoziński naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
odpowiedział,  że  do  31  stycznia  2022  r.  ogłoszony  jest  konkurs  na  realizatora
programu  i  wydział  liczy,  że  wykonanie  programu  odbędzie  się  do  końca  roku.
Program  ten  będzie  dwuletni,  dlatego  potrzebna  była  odpowiednia  uchwała  Rady
Miasta  Kalisza.  Z  kolei  te  programy  są  jednoroczne,  dlatego  wystarczy  tylko
pozytywna opinia komisji. 



Pan Gabrysiak zapytał, jak dotychczas był realizowany ten program.
Naczelnik  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi  o  mammografię  był  to  roczny  program
i w zeszłym roku realizatorem był kaliski szpital. Radny dopytywał, czy w tym roku
wpłynęły  już  jakieś  oferty.  Otrzymał  odpowiedź,  że  jeszcze  nie  upłynął  czas  na
składanie ofert. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  zapytała,  jaki  jest  wskaźnik  procentowy  wykonania
mammografii. 
Pan Tomasz Rogoziński wyjaśnił, że wykonanie wyniosło ok. 60%. Radna stwierdziła,
że to mało i zapytała co z niewykorzystanymi środkami. Naczelnik wyjaśnił, że na ten
rok i na kolejny przyznano 40 000 zł na program. Natomiast w 2021 r. przyznano
39 000 zł. Dodał, że wykonanie nie jest wysokie, ponieważ realizacja przypadła na
okres pandemii. Radna przyznała, że być może problemem jest niedocieranie do grupy
docelowej. Pan Tomasz Rogoziński powiedział, że dlatego program będzie dwuletni,
żeby dać jak najwięcej czasu na dotarcie do Kaliszanek z informacją o możliwości
skorzystania z badania. 
Radny  Marcin  Małecki  zapytał  na  jakim  poziomie  jest  wyszczepialność  przy
programie HPV.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych odpowiedział, że poziom
wykonania w 2021 roku wyniósł 100% na kwotę 49 000 zł (56 szczepień). Radny
dopytywał, czy w tym roku zaplanowana kwota jest taka sama, czy wyższa. Otrzymał
odpowiedź,  że  w zależności  od  tego jaka  będzie  wartość  i  ilość  szczepionek.  Pan
Małecki  spytał  jeszcze  jak  wygląda  wykonanie  badań  profilaktycznych  raka  jelita
grubego.  Naczelnik  przekazał,  że  68%.  Na  koniec  radny  zapytał,  czy  problem
z pełnym wykonaniem mammografii jest  związany z tym, że ministerstwo posiada
jakiś  swój program. Być może warto by było wykonywać usg piersi.  Pan Tomasz
Rogoziński wyjaśnił, że po pierwsze są to inne grupy wiekowe a po drugie miasto nie
uzyskało w tym zakresie rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. 
Głosowanie w sprawie zaopiniowania realizacji programu polityki zdrowotnej w 2022
roku - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV): 12 osób
za (12 obecnych). Program uzyskał pozytywną opinię. 
Głosowanie w sprawie zaopiniowania realizacji programu polityki zdrowotnej w 2022
roku  -  program  polityki  zdrowotnej  wczesnego  wykrywania  raka  jelita  grubego:
12 osób za (12 obecnych). Program uzyskał pozytywną opinię. 

Ad.11.Sprawy bieżące i wolne wnioski:

 propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  pan  Mirosław
Gabrysiak odczytał punkty, które nie zostały zrealizowane w zeszłym roku z powodu
pandemii.  Komisja  zgodziła  się  przenieść  te  punkty  na  2022  rok  oraz  dopisać
zorganizowanie posiedzeń w Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Miejskim
Zarządzie Budynków Mieszkalnych. 

Ad.12.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji  Rodziny, Zdrowia i  Polityki
Społecznej pan Mirosław Gabrysiak zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz
dyskusję. 



Przewodniczący Komisji Rodziny, 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Kalisza 
/.../ 

Mirosław Gabrysiak 


