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Protokół Nr 0012.7.5.2019
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Kalisza
Protokół Nr 0012.8.6.2019
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Kalisza
ze wspólnego posiedzenia
które odbyło się w dniu 22 marca 2019 roku.

*********************************************************************
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 2018 roku). (R+Ś)

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie
Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2018. (R+Ś)

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu za 2018 rok. (R)

6. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2019 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (R)

7. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na
2019 rok.(Ś)

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.(R+Ś)

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038. (Ś)

10.Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. (Ś)

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza.
(Ś)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta
Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze
rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (Ś)

13.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. (R)

14. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu. (R)
15.Korespondencja.
16.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17.Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej, pani Elżbieta Dębska, która powitała wszystkich obecnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pani Elżbieta
Dębska poinformowała, że wpłynęła prośba, aby punkt 12 - Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja
2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej
Strefy Rewitalizacji został przesunięty w miejsce punktu nr 5.
Radny Piotr Mroziński zapytał, dlaczego dzisiejsze komisje odbywają wspólne
posiedzenie. Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta
wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym zostaną przedstawione sprawozdania, które dotyczą
obu komisji, a są one obszerne, dlatego zapadła taka decyzja. Radny zapytał także, czy

dzisiejsze obrady są ograniczone czasowo, ponieważ ma sporo pytań dotyczących
projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019 rok. Stwierdził, że
temat ten jest ważny, a przy połączonych komisjach nie można mu poświęcić tyle
czasu, ile by on wymagał.
Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych);
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za (3 obecnych).
Zmiana została przyjęta.
Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych);
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za (3 obecnych).
Porządek obrad został przyjęty.
Ad.3. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu - Mieście na
prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku). (R+Ś)
Głos w punkcie zabrała pani Anna Napierała, p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, która omówiła powyższy punkt. W pierwszej
kolejności wymieniła zadania jakimi zajmuje się Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kaliszu. Poinformowała, że zanotowano niewiele zachorowań
jeżeli chodzi o choroby zakaźne, a realizacja szczepień obronnych odbywa się zgodnie
z planem. Po badaniach jakości wody zdatnej do picia określono jej stan jako dobry.
Pani Napierała poinformowała, że stacja przeprowadza kontrole w miejscach takich
jak schroniska, hotele, targowiska, salony kosmetyczne czy fryzjerskie. W 2018 roku
odbyły się 4 kontrole interwencyjne, w dwóch przypadkach stawiane zarzuty okazały
się słuszne. Pod nadzorem pozostają także szpitale i podmioty lecznicze. Jednym ze
szpitali, w którym stan sanitarny określa się jako zły jest Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Pani Inspektor poinformowała również,
że w 2018 r. wydano 2 decyzje dotyczące stwierdzenia choroby zawodowej
i 10 decyzji dotyczących poprawy warunków sanitarnych w placówkach oświatowych.
Skontrolowane zostały także miejsca, w których odbywają się kolonie, tam jednak nie
wykryto nieprawidłowości. Dodała, że częstym zjawiskiem są interwencje
konsumenckie oraz, że prowadzone są rożnego rodzaju programy edukacyjne
dotyczące promocji zdrowia. Na koniec podsumowała, iż stan sanitarno epidemiologiczny Miasta należy uznać za zadowalający.
Radny Leszek Ziąbka zapytał, jak często odbywają się kontrole wody. Pani Napierała
odpowiedziała, że kontrole odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem, choć niestety w chwili obecnej nie posiada takiej informacji, ale
zobowiązała się, że telefonicznie przekaże informację radnemu. Dodała, że oprócz
Inspektoratu wodę muszą badać także Wodociągi Kaliskie.
Następnie radny zapytał o częstotliwość kontroli na targowiskach. Pani Joanna KokotCiszewska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu poinformowała, że kontrole
targowisk są nieusankcjonowane i powinno to zostać zmienione, ale nie oznacza to, że
kontrole nie są prowadzone. Pan Jan Adam Kłysz, Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska wtrącił i poinformował, że w zeszłym tygodniu na
prośbę Prezydenta została przeprowadzona kontrola na targowiskach i niestety ich stan

się pogarsza głównie ze względu na zużywanie się materiałów. Lekarz Weterynarii
zwróciła uwagę na problem jakim jest sprzedaż jajek czy mleka na targowiskach przez
osoby, które nie mają ani badań, ani zarejestrowanej działalności.
Radny Ziąbka kontynuował zadawanie pytań i poprosił o wyjaśnienie, czym
spowodowany jest spadek liczby dzieci korzystających z posiłków w szkole. Otrzymał
odpowiedź, że przyczyny tego zjawiska nie są znane. Radny zaproponował również,
aby zaprosić na posiedzenie komisji nowego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu, pana Radosława Kołacińskiego.
Następnie radny Zbigniew Włodarek poruszył temat marnowania żywności.
Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy wiadomo coś na temat sklepów, które
mogłyby sprzedawać środki zastępcze i czy spotkał się zespół ds. przeciwdziałania
dopalaczom. Pani Anna Napierała odpowiedziała, że zespół się nie spotkał, natomiast
nie ma też informacji, aby sklepy ze środkami zastępczymi funkcjonowały na terenie
Miasta. Nie można jednak powiedzieć, że handel dopalaczami nie istnieje ponieważ
przeniosło się to np. do mieszkań prywatnych.
Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy rejestrowana jest roczna liczba szczepień,
ponieważ odnotowano wzrost zachorować na grypę. Pani Napierała odpowiedziała, że
w 2018 roku wykonano około 3500 szczepień. Radna dopytywała, czym rodzice
uzasadniają niechęć do szczepień. Inspektor odpowiedziała, że tłumaczą swoje
zachowanie troską o zdrowie dziecka.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie
miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2018. (R+Ś)
Pani Joanna Kokot- Ciszewska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu przekazała
najważniejsze informacje dotyczące stanu sanitarno-weterynaryjnego na terenie
Miasta. Poinformowała, że jednym z problemów są nowe ogniska gruźlicy, które
zaczęły się pojawiać, choć jeszcze kilka lat temu ich nie odnotowywano. Wspomniała
także o afrykańskim pomorze świń, który pojawił się w Polsce. W 2018 roku
ustawodawca wprowadził program bio asekuracji gospodarstw jeżeli chodzi
o afrykański pomór, w związku z tym skontrolowano całe Miasto. Niestety warunki
w Kaliszu jeżeli chodzi o hodowle są dużo gorsze niż w powiecie.
Poinformowała także, że 11 000 psów zostało zaszczepionych na wściekliznę,
w Kaliszu oraz w powiecie.
Radny Roman Piotrowski zapytał, czy na terenie województwa występują ogniska
gruźlicy. Pani Kokot-Ciszewska odpowiedziała, że wystąpiło 5 przypadków w Kaliszu
i 5 na terenie województwa.
Radny Piotr Mroziński zapytał, czy gruźlica może wymknąć się spod kontroli. Pani
Joanna Kokot-Ciszewska odpowiedziała, że są podejmowane wszelkie czynności, aby
badać zachorowania, ich przyczynę i nie doprowadzić do sytuacji, w której mogłoby to
się wymknąć spod kontroli. Dodała, że na terenie Białorusi i Ukrainy jest wiele
przypadków zachorowań na gruźlicę i nie jest to monitorowane. A jak wszyscy wiedzą
w chwili obecnej jest duży napływ osób ze wschodu, które przyjeżdżają do Polski, do
pracy. Inną przyczyną może też być zbyt długi okres pomiędzy badaniami, ponieważ
w tej chwili badania wykonuje się co 5 lat, a przy obecnym obrocie zwierzętami jest to
zbyt długi okres.

Radny Mroziński odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi pani Kokot-Ciszewskiej,
która mówiła, że w schronisku jest potrzebna kanalizacja. Radny poinformował, że
3 lata temu złożył wniosek do Budżetu Obywatelskiego właśnie w tej sprawie, niestety
został on odrzucony.
Radny Zbigniew Włodarek zapytał, czy problem z dzikami się już skończył.
Lekarz Weterynarii odpowiedziała, że temat został mocno rozdmuchany, a na terenie
powiatu odstrzelono jedynie 2 dziki. Wyjaśniła także, że nawet gdyby odstrzelić
wszystkie dziki, to nie rozwiązuje to problemu choroby afrykańskiego pomoru. Jest to
związane z tym, że nie można szczelnie zamknąć granicy ze wschodem oraz dlatego,
że dziki się rozmnażają.
Radna Karolina Pawliczak zapytała, gdzie radny Mroziński składał wniosek dotyczący
kanalizacji w schronisku. Pan Mroziński odpowiedział, że do Prezydenta, w ramach
Budżetu Obywatelskiego, jednak otrzymał odpowiedź, że wniosek jest niezgodny
z polityką prowadzoną przez Miasto.
Pan Jacek Kołata, Kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu wtrącił
i wyjaśnił, że sytuacja w schronisku jest tragiczna jeśli chodzi o kanalizację
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta
Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji
Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (Ś)
Pani Izabela Grześkiewicz, Kierownik Biura Rewitalizacji poinformowała, że zmiany
wynikają z działań nadzorczych i dotyczą wpisania do uchwały konkretnego terminu
naboru wniosków o dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych
nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji oraz o dołączenie
dodatkowego oświadczenia dotyczącego nie tylko tego jaką pomoc de minimis
otrzymali wnioskodawcy, ale także tych dotyczących pomocy de minimis
w rybołówstwie i rolnictwie.
Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy właściciele budynków, które nie są
ewidencjonowane i nie mają założonych kart, mogą starać się o dotację. Pani
Grześkiewicz odpowiedziała, że właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości
położonej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji może ubiegać się o dotację.
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za (3 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu za 2018 rok. (R)
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
poinformowała, że wydatki MOPS-u w 2018 roku wyniosły 37 340 883zł. Ośrodek
otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w kwocie 2 678 209zł, oraz z Aktywnego Samorządu 164 455zł. Dodała, że liczba
osób, które wymagają pomocy społecznej z roku na rok maleje, a w 2018 roku
wynosiła 4 390. Pani Jahura poruszyła również temat bezdomności ponieważ w roku
poprzednim odnotowano 198 osób bezdomnych, w tym 53 spoza Kalisza. Na koniec

dodała, że z roku na rok przybywa seniorów, którzy wymagają opieki, dlatego też
wiele osób czeka w kolejkach do domów pomocy społecznej.
Radny Roman Piotrowski zapytał, ile jest osób, które mają wypracowaną bardzo niską
emeryturę i zwracają się o pomoc i jaki jest roczny wzrost. Pani Jahura odpowiedziała,
że takich osób jest kilkadziesiąt i corocznie następuje wzrost o kilka osób.
Radna Elżbieta Dębska zapytała, jak sprawdzają się mieszkania chronione. Pani
Dyrektor odpowiedziała, że sprawdzają się one bardzo dobrze, a dodatkowo według
przeprowadzonej analizy w ciągu 5 lat zyskano 500 000zł na osobach, które mieszkają
w takich miejscach. Następnie wywiązała się dyskusja na temat kosztów pobytu
w domach pomocy społecznej, domach dziecka i mieszkaniach chronionych.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2019 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (R)
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła
powyższy projekt uchwały. Poinformowała, że w bieżącym roku z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 2 809 701zł. Z kwoty tej
360 000zł przeznaczono na turnusy rehabilitacyjne, 43 000zł na sport, rekreację
i turystykę, 8 000zł na halowe zawody lekkoatletyczne, 3 000zł na festyn rekreacyjnosportowy na Wolicy, na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 392 081zł, na likwidację
barier architektonicznych 310 000zł, a na język migowy 2 000zł.
Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych sam decyduje, ile przyznać środków. Pani Dyrektor
odpowiedziała, że przydział jest dokonywany na podstawie rozporządzenia, w którym
znajduje się specjalny algorytm, który bierze pod uwagę m.in. ilość osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Radna zapytała
także, czy zdarza się, że w ciągu roku są przyznawane dodatkowe środki. Pani Jahura
odpowiedziała, że zdarza się to, jednak sporadycznie.
Radna Karolina Pawliczak zapytała o jakiej niepełnosprawności jest mowa przy
dofinansowaniach turnusów rehabilitacyjnych. Pani Eugenia Jahura odpowiedziała, że
mówimy tu o niepełnosprawności znacznej, umiarkowanej oraz dzieci.
Radny Piotr Mroziński zapytał o środki na likwidacje barier architektonicznych. Pani
Dyrektor wyjaśniła, że tak jak wcześniej wspomniała dysponuje nimi, jednak
zapotrzebowanie jest większe, niż możliwości Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Głosowanie:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019
rok.(Ś)
Pan Jan Adam Kłysz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej omówił powyższą uchwałę.

Radny Piotr Mroziński zapytał, jak Miasto pomaga kotom wolno żyjącym. Pan Kłysz
odpowiedział, że na terenie Kalisza rozstawione są budki z karmą dla kotów. Jednak
jest to temat trudny ponieważ część mieszkańców popiera inicjatywę, a część jest
niezadowolona, gdyż dokarmiane koty zadamawiają się w miejscach, gdzie znajdują
się budki. Radny poruszył również temat zamykania piwnic przed kotami wolno
żyjącymi przez właścicieli budynków. Pan Naczelnik wyjaśnił, że Miasto nie ma
wpływu na decyzje prywatnych właścicieli nieruchomości. Radny zapytał, czy znana
jest liczba kotów wolno żyjących na terenie Kalisza. Pan Kłysz odpowiedział, że nie
ma takich danych. Pan Mroziński odpowiedział, że według zebranych przez niego
informacji kotów jest około 1 000. Dodał, że zapewniana opieka i warunki do
bytowania nie spełniają oczekiwań w stosunku do liczby zwierząt. Radny miał
również wątpliwości, czy jeden lekarz jest w stanie reagować na wszystkie wezwania
i zapytał, czy prowadzona jest ewidencja dotycząca ilości przypadków, do których
wzywany jest lekarz. Naczelnik odpowiedział, że lekarz wzywany jest sporadycznie,
a każde wezwanie jest ewidencjonowane. Pan Mroziński zwrócił uwagę, że
wypadkowi ulega kilka zwierząt tygodniowo, które transportowane są do lekarza
weterynarii i nie mogą one przebywać w schronisku. W związku z tym wyraził
wątpliwości, co do odpowiednich warunków w gabinecie lekarza, skoro trafia do
niego kilkadziesiąt zwierząt w miesiącu.
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 2 osoby za, 1 osoba przeciw
(3 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.(R+Ś)
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.
Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy poprzez podjęcie tej uchwały Miasto zaciąga
zobowiązania i co z obligacjami. Pani Sawicka odpowiedziała, że uchwała nie
powoduje zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań, a kwota obligacji nie zmienia się.
Głosowanie:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych).
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za (3 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2019-2038. (Ś)
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za (3 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. (Ś)
Pani Agnieszka Wypych, Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury poinformowała, że punkty 11 i 12 są zależne od siebie i dotyczą tej
samej sprawy. Wyjaśniła, że 30 listopada 2017 roku zostało przyjęte studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które 24 października

2018 roku zostało zaskarżone przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Sąd przychylił się do skargi Wojewody i 6 marca 2019 roku
stwierdził nieważność uchwały. Miasto w związku z powyższym chce wnieść skargę
kasacyjną. Jeżeli, natomiast chodzi o drugą uchwałę to jest to zabezpieczenie w razie
uchylenia uchwały.
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za (3 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza. (Ś)
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 3 osoby za (3 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.13. 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. (R)
Pani Agnieszka Pazdecka, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy krótko
omówiła powyższą uchwałę. Poinformowała jakie zadania składają się na realizację
projektu oraz dla których bezrobotnych jest on skierowany. Dodała, że planowane jest
zaktywizowanie około 400 osób.
Głosowanie:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.14. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu. (R)
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
krótko omówił wniosek mieszkańca.
Głosowanie:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 6 osób za (6 obecnych).
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.15. Korespondencja.
Pan Jan Adam Kłysz zabrał głos, aby poinformować radnych, że w najbliższym czasie
zostaną wprowadzone pod obrady komisji uchwały dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi. W związku z tym radni zaproponowali, aby zwołać dodatkowe
posiedzenie dedykowane temu tematowi.
Ad.16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
brak

Ad.17. Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Komisji Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, pan Roman Piotrowski zamknął posiedzenie.
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