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PROTOKÓŁ Nr 0012.6.45.2018
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
PROTOKÓŁ Nr 0012.7.55.2018
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza
ze wspólnego posiedzenia w dniu 23 marca 2018 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 powiatu kaliskiego –
4.
5.
6.

7.

8.

9.

stan na dzień 31 grudnia 2017 roku. (R+Ś)
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego
na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2017. (R+Ś)
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu za 2017 rok. (R)
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”. (R)
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)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi
Miasto Kalisz zawarło porozumienie. (Ś)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia
warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. (R)
10. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu
rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (R)
11. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza
na 2018 rok. (Ś)
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. (Ś)
13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia
reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych
przedstawicieli Miasta Kalisza. (Ś)
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
(Ś+R)
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033. (Ś)
16. Korespondencja.
17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
18. 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.
Przewodniczący zaproponował na prośbę Pana Sekretarza Stefana Kłobuckiego,
by przesunąć punkt 12 dotyczący Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na punkt 3 porządku
obrad.
Tak zmieniony porządek obrad radni przyjęli w głosowaniu:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 13 osób za (13 obecnych)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 8 osób za (8 obecnych)
Ad.3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Projekt uchwały omówił Pan Sekretarz Stefan Kłobucki, który wskazał, że w związku
ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Kalisza zaistniała konieczność
zmiany Zastępcy reprezentanta Miasta Kalisza w Stowarzyszeniu, którym została
Wiceprezydent Miasta Kalisza Pani Barbara Gmerek.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 8 osób za (8 obecnych)

Ad.4. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kaliskiego –
stan na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego na terenie miasta
Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2017 przedstawiła pani Anna Napierała, p.o.
Dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu. Zabierając
głos skupiła się na kilku jednostkach chorobowych, które z jej punktu widzenia
są dość istotne, na pierwszym miejscu wymienione zostało ognisko chorób szerzących
się drogą pokarmową WZW typu A. Pani Napierała wskazała, że pierwsze
zachorowania odnotowano w miesiącu maju 2017r. a ostatnie w październiku 2017r.
ogółem było to 21 osób. Kolejną jednostką chorobową, której odnotowano wzrost
zachorowań jest ospa wietrzna. W roku 2017 zanotowano 803 przypadki zachorowań
dla porównania w roku 2016 było ich 438. Głównym powodem wzrostu jest fakt,
iż szczepienia na ospę są nie obowiązkowe. W dalszej części wypowiedzi p.
Napierała poinformowała o nadzorze nad środkami zastępczymi tzw. dopalaczami.
PPIS kontrolował w 2017r. pomieszczenia, w których były udostępniane te środki na
terenie miasta, wydawała decyzje i nakładała kary pieniężne. Działania były
prowadzone wspólnie z Komendą Miejską Policji w Kaliszu. O zmniejszeniu skali
zjawiska świadczy fakt zmniejszonej ilości odnotowanych przypadków zatruć
środkami zastępczymi, w roku 2017 było odnotowanych 7 dla porównania w roku
2016 było ich ponad 50.
Radny Mirosław Gabrysiak pytał o to, jak wygląda kwestia monitorowania skali
działań przeciwko szczepieniom. Pani Napierała potwierdziła fakt prowadzenia
takiego monitoringu, wskazała, że w roku 2017 prowadzone były postępowania
administracyjne wobec rodziców uchylających się 209 dzieci. Podkreśliła również,
że skala zjawiska wzrasta.
Radny Zbigniew Włodarek pytał z kolei o to, czy i w jaki sposób prowadzone jest
badanie czystości piaskownic. Pani Napierała poinformowała, że nie ma przepisów
nakładających obowiązek przeprowadzania takich badań. PPIS przeprowadza kontrole
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Przewodniczący Piotr Lisowski pytał o system przechowywania szczepionek
w związku z opinią Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przechowania
szczepionek. Pani Napierała nie wypowiedziała się na temat tej opinii. Kolejne pytanie
Przewodniczącego dotyczyło przygotowania się PPIS do monitorowania ilości
imigrantów przybywających do miasta. Pani Napierała poinformowała, że nie
monitorują na ten czas tej kwestii.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie
miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2017.
Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta
Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2017 przedstawiła pani Joanna Kokot-Ciszewska,
Powiatowy Lekarz Weterynarii. Zabierając głos p. Kokot-Ciszewska rozpoczęła
od omówienia problemu grypy ptaków, która do kwietnia paraliżowała pracę
inspektoratu, ponieważ trzeba było przeprowadzić prawie 1 tys. perlustracji
gospodarstw przyzagrodowych jak i dużych ferm w związku z wystąpieniem grypy
w powiecie ostrzeszowskim i ostrowskim. W trakcie tych przeglądów Powiatowy
Inspektorat musiał nałożyć duże restrykcje takie jak stosowanie mat dezynfekcyjnych

czy stosowanie środków ochrony osobistej. Ustawodawca przewidział również kary
pieniężne. W porozumieniu z Komendantem Miejskim Policji zastosowany został
system mandatowy, kwoty mandatów wahały się od 50,00zł do 100,00zł za nie
przestrzegania wymagań. Kolejną chorobą omówioną przez p. Kokot-Ciszewską był
afrykański pomór świń, który jak zaznaczyła niedługo pojawi się na terenie
województwa wielkopolskiego. Choroba ta występuję częściej u dzików niż u świń,
na dzień 15 marca 2018 roku odnotowano 1664 przypadki tej choroby. Powiatowy
Inspektorat przeprowadził liczne akcje prewencyjne oraz szeroko adresowaną akcję
informacyjną, ponieważ na terenie powiatu kaliskiego znajduje się najwięcej hodowli
trzody chlewnej w Wielkopolsce i wynosi blisko 4 tys. Powiatowy Inspektorat
przeprowadza, co tydzień kontrole targowisk pod kątem znajdujących się tam
nielegalnych stoisk, na których sprzedawane są produkty pochodzenia mięsnego
sprowadzane najczęściej z Ukrainy, gdzie występuje bardzo dużo ognisk tej choroby.
W dalszej części wypowiedzi p. Kokot-Ciszewska poinformowała o pojawieniu się
gruźlicy w gospodarstwie pod Liskowem. Przebadanych zostało 31 szt., z czego 30
miało wynik dodatni a całe stado liczy 200 szt. Wdrażane są procedury mające na celu
powstrzymanie rozprzestrzenianiu się tej jednostki chorobowej. Następnie p. KokotCiszewska omówiła temat dotyczący występowania w jajach kurzych środka o nazwie
fipronil, który należy do substancji biobójczych bardzo szkodliwy dla zdrowia
człowieka, a który stosowany jest przy hodowli kur niosek do likwidacji pasożyta
o nazwie ptaszyniec. Przypadki występowania tego środka stwierdzono w trzech
województwach m.in. w województwie wielkopolskim. Powiatowy Inspektorat miała
za zadanie pobieranie prób z największych ferm wyniki były ujemne.
Poruszony został również temat kaliskiego schroniska dla zwierząt. Jak zaznaczyła p.
Kokot-Ciszewska, na podstawie przeprowadzonej tam kontroli zalecono likwidację
domków góralskich z powodu braku możliwości właściwej dezynfekcji, zakupu
programu do obsługi elektronicznej dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej oraz
utworzenie kanalizacji.
Radny Krzysztof Ścisły zapytał o to, czy są prowadzone badania pod katem zawartości
antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego. Pani Kokot-Ciszewska
potwierdziła fakt prowadzenia krajowego programu związanego z monitoringiem
badania pozostałości chemicznych, biologicznych. Na terenie powiatu kaliskiego
w roku 2017 nie było wyników dodatnich. Poinformowała również, że strategia
farmaceutyczna leży w kompetencjach Wojewódzkiego Lekarza. Kolejne pytanie
zadał radny Grzegorz Chwiałkowski, które dotyczyło informacji wpływu rodzaju
hodowli kur niosek, na jakość znoszonych przez nie jaj i czy są prowadzone badania
pod tym kątem. Pani Kokot-Ciszewska poinformowała, że takie badania
są prowadzone i wynika z nich, że jaja z chowu klatkowego są bardziej stabilne
pod względem mikrobiologicznym.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu za 2017 rok.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
za 2017 rok przedstawiła pani Eugenia Jahura, dyrektor kaliskiego MOPS-u.
Poinformowała o połączeniu jednostek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaliszu przejął Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. W wyniku połączenia

jednostek, zmieniła się struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu – powstał nowy dział – Dział Interwencji Kryzysowej. Tym
samym zwiększyły się zadania Ośrodka. W dalszej części wypowiedzi p. Jahura
przedstawiła nowe zadania, które wprowadziła ustawa „Za życiem” na dział asysty
rodziny oraz informację o funkcjonowaniu rodzin zastępczych, których w 2017 roku
na terenie miasta działało 161, a w rodzinach zastępczych przebywało łącznie 213
dzieci. Następnie omówiła projekt pn. „Równi na starcie” realizowany wspólnie
z fundacją „Z godnością” w ramach, którego powstał nowy ośrodek na Zagorzynku,
w których zapewnionych jest 20 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego i 2
miejsca krótkookresowego pobytu całodobowego dla seniorów i osób z chorobami
neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z ograniczeniem sprawności
psychoruchowej. Projekt ten jest dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej,
ale tylko do września 2018r.oraz projekt pn. „Razem Skutecznej” we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Program finansowany jest przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach środków własnych
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem programu była aktywizacja
zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jak
zaznaczyła, w Kaliszu ilość rodzin korzystających ze wsparcia kierowanej przez nią
instytucji spadła w odniesieniu do roku poprzedniego – w roku 2016 było ich ok. 5
050 a w roku 2017 - 4 667. Natomiast ilość osób bezdomnych w mieście wzrosła w
stosunku do roku poprzedniego – w roku 2016 było ich 185 a w roku 2017 - 212.
Koszt pobytu jednej osoby w schronisku przedstawia się w następująco: Schronisko
dla bezdomnych mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta - 13,04 zł., Schroniska prowadzone przez Caritas Diecezji Kaliskiej dla
bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wlkp. oraz Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
- „Dom Bartymeusza” w Domaniewie na terenie Gminy Błaszki - 37,46 zł. Bezdomne
kobiety i matki z dziećmi kierowane są do Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Słupi pod Kępnem. Koszt pobytu wynosił 25 zł dziennie od osoby. Na
terenie Kalisza Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kaliszu również
zapewnia działania na rzecz bezdomnych, zapewnia nocleg dla minimum 40 osób,
udziela także dziennego schronienia w tzw. „Ogrzewalni”. Pani Jahura nadmieniła, że
wzrost kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz starzenie się
społeczeństwa Miasta Kalisza generują znaczne koszty świadczeń pomocy społecznej
na rzecz osób starszych. W związku z powyższym długofalowa polityka senioralna w
perspektywie czasu będzie związana ze znacznym wzrostem wydatków w budżecie
Miasta Kalisza. W dalszej części wypowiedzi p. Jahura wyraziła swój głęboki
niepokój związany z brakami kadrowymi kierowanej przez nią instytucji
spowodowanymi przenoszeniem się pracowników na inne lepiej opłacane stanowiska
lub rozwiązaniem stosunku pracy z tytułu przejścia na emeryturę. Radny Grzegorz
Chwiałkowski zapytał, na jakich zasadach działa noclegownia PCK i jaka jest
wysokość dotacji. Odpowiedzi udzielił naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i
Mieszkaniowych p. Sibiński informując, że noclegownia zapewnia nocleg dla
minimum 40 osób i nie ma tutaj znaczenia czy osoby tam się znajdujące są z ternu
miasta czy gmin, na ten cel otrzymują dotację z budżetu miasta w 2017 roku była to
kwota 150 000,00zł.

Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Ad.7. 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 omówił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Artur Szymczak.
Jak zaznaczył program kierowany jest głównie do osób bezrobotnych w wieku od 18
do 29 roku życia, PUP stara się pozyskać na ten cel również środki z Unii Europejskiej
będą one skierowane na takie programy jak: szkolenia, jednorazowe dotacje na
podjęcie działalności gospodarczej, staże oraz prace interwencyjne. Projekt ten
zakłada, że przekazana będzie kwota 3 491 735,00zł, z czego w tym roku 2 685
000,00zł. Zaktywizowanych ma zostać łącznie 341 osób.
Radna Anna Zięba spytała, jaka kwota przypada na jedną osobę. Pan naczelnik
wyjaśnił, że środki są przeznaczone na poszczególne programy i tak na przykład na
szkolenia przeznaczone jest 296 000,00zł dla 88 osób, na jednorazowe dotacje na
podjęcie działalności gospodarczej jest to 17 000,00zł, doposażenie stanowisk pracy
dla 66 osób.
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 13 osób za (13 obecnych)
Ad.8. 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 omówił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Artur Szymczak.
Jak zaznaczył program kierowany jest głównie do osób bezrobotnych po 29 roku
życia, PUP stara się pozyskać na ten cel 1 775 000,00zł, z czego w tym roku 1 365
000,00zł. Zaktywizowanych ma grupa 209 osób. Środki będą spożytkowane przede
wszystkim na szkolenia z zapewnieniem zatrudnienia, jednorazowe dotacje na
podjęcie działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne.
Radny Dariusz Witoń pytał o szkolenia z zapewnieniem zatrudnienia w branży
transportowej. Czy można z tych środków pokryć koszty opłacenia na przykład
świadectwa kwalifikacyjnego. Pan Dyrektor potwierdził, że jest to możliwe.
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 13 osób za (13 obecnych)
Ad.9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło
porozumienie.
Projekt uchwały przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
p. Tomasz Ludwiczak, który wskazał, że celem zmiany tej uchwały jest przyznanie
prawa do bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego
osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych
i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do
kwietnia 1989r. oraz dla osób, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem

4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. Uprawnienia takie otrzymałyby
osoby posiadające decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 8 osób za (8 obecnych)
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków
obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Edukacji p. Mariusz Witczak. Jak
zaznaczył główną przyczyną powstawania uchwały jest objęcie Programem „Kaliska
Karta Mieszkańca” rodzin wielodzietnych, którym wcześniej przyznano Kartę „Kalisz
Rodzina 3+”, które to były podstawą zwolnienia z opłat. Radny Grzegorz
Chwiałkowski zadał pytanie dotyczące ilości szkół, które zapewniają uczniom klas I –
IV dostęp do szafek szkolnych, aby dzieci nie dźwigały nie potrzebnych książek. Pan
naczelnik poinformował, że w wielu szkołach dzieci mają dostęp do szafek
i prowadzone są działania zmierzające do tego, aby było tak w każdej szkole. Radny
Dariusz Witoń pytał z kolei o to, jaki jest koszt wprowadzenia tej uchwały i czy można
zwiększyć upusty. Pan Witczak poinformował, że ta uchwała nie rodzi żadnych
nowych kosztów i nie można już bardziej obniżać opłat.
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 13 osób za (13 obecnych)
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu
rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały przedstawiła pani Eugenia Jahura, Dyrektor kaliskiego MOPS-u.
Poinformowała o otrzymanych środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w wysokości 2 621 208,00 zł. Następnie p. Jahura przedstawiła
cele, na jakie zostaną spożytkowane otrzymane środki i tak kolejno 30 000 zł na
rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 wniosek, 80 000 zł na wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 1 wniosek, 12 000zł na finansowanie
kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego, 285 000 zł na dofinansowanie
do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 43 500 zł na dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki, 379 088 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 270 000 zł na
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 2 000 zł na dofinansowanie
usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, 1 519 620 zł na
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 95
miejsc. Radny Grzegorz Chwiałkowski zaproponował, aby przeznaczyć część środków
na przykład w ramach warsztatów terapii zajęciowej i zorganizować rejs po rzece
Prosna. Pani Jahura wskazała, że mogłoby to być sfinansowane ze środków
przeznaczonych na dofinansowanie do rekreacji lub w ramach proponowanych
warsztatów terapii zajęciowej. Z kolei radny Roman Piotrowski zapytał czy w
turnusach rehabilitacyjnych biorą udział osoby z I, II i III stopniem
niepełnosprawności. Pani dyrektor wyjaśniła, że dotyczy to osób z I i II stopniem
niepełnosprawności.

Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 13 osób za (13 obecnych)
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018
rok.
Projekt uchwały omówiła pani Marta Okrasa, kierownik referatu Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jak zaznaczyła program nakłada
obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, miejsca w schronisku,
opiekę nad kotami wolno żyjącymi, ich dokarmiani oraz ich wyłapywania,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Zgłoszony został wniosek o uruchomienie procedury związanej
z budową sieci kanalizacyjnej i deszczowej na terenie schroniska dla zwierząt
i zakończenie prac w 2019r.
Wniosek poddany został pod głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 7 osób za, 1 nie oddała głosu (8
obecnych)
Następnie radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 7 osób za, 1 nie oddała głosu (8
obecnych)
Ad.13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia
reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli
Miasta Kalisza.
Odnośnie projektu uchwały radni nie mieli żadnych pytań, zatem przeszli
bezpośrednio do głosowania:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 7 osób za, 1 nie oddała głosu (8
obecnych)
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Projekt uchwały omówiła krótko pani Skarbnik Irena Sawicka w częściach
dotyczących zakresów działalności Komisji, po czym radni przeszli do głosowania:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej – 8 osób za, 1 osoba wstrzymała się,
4 osoby nie oddały głosu (13 obecnych)
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 6 osób za, 2 osoby nie oddały głosu
(8 obecnych)
Ad.15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2018-2033.
Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik Irena Sawicka. Poinformowała, że
wprowadzane są zmiany związane z wydatkami na nowe przedsięwzięcie o nazwie
Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego
innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne, które ma na celu
monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza i będzie realizowane
w 2018r. i 2019r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 100.000zł. Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. wskazało, że miasto Kalisz, jako gmina
jest z największym poziomem zagrożenia powodziowego w całym rejonie rzeki
Warty.

Wobec wyczerpania tematu radni przeszli do głosowania:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 5 osób za, 1 osoba wstrzymała się, 2
osoby nie oddały głosu (8 obecnych)
Ad.16. Korespondencja.
Przewodniczący poszczególnych komisji omówili korespondencję.
Ad.17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.18. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie,
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

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

Przewodniczący
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Kalisza
/.../
Roman Piotrowski

