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P R O T O K Ó Ł nr 0012.6.3.2015
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 6.02.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu.
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej na 2015 rok.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Pan Przewodniczący zaproponował wykreślenie punktu 7 z przesłanego wcześniej
porządku obrad Komisji i przesunięcie go na następne posiedzenie. Poszerzył również
porządek obrad o dwa projekty uchwał, które systematycznie były przekazywane
radnym. Zaproponował zatem dodanie, jako punkt 5. projekt uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jako
punkt 6. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność.
Radny Eskan Darwich spytał o powód zdjęcia z porządku obrad punktu 7.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że dokonuje tego na wniosek radnych, którzy zwrócili
się z taką sugestią i dodał, że nie ma pośpiechu z Wyborem Wiceprzewodniczącego.
Następnie poprosił o przyjęcie zmienionego porządku obrad: 10 os. za, 1 os.
wstrzymała się od głosu. Porządek obrad został przyjęty.
Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśniła,
że ustawa o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
nałożyła na samorządy obowiązek płacenia za pobyt dzieci pozbawionych opieki
i wychowania rodziców umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczoleczniczych, w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i w zakładach pięlegnacyjno leczniczych. Zatem procedura ponoszenia kosztów została przypisana Ośrodkowi
Pomocy Społecznej, co wiąże się z rozszerzeniem katalogu działań w punkcie 36
w paragrafie 4. Przy okazji dokonano uaktualnienia publikatorów w statucie.
Wobec braku pytań Przewodniczący poprosił o głosowanie. Wszyscy radni
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (12 osób).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, poinformowała, że 28 listopada 2014 roku
została wprowadzona zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
którą opublikowano w Dzienniku Ustaw w 2015 roku. Dodała, iż ustawa ta wchodzi
w życie z dniem 1 lutego 2015 roku, a dotychczasowa przestaje funkcjonować. Wobec
powyższego została wywołana nowa uchwała Rady Miejskiej, w której stawki zostały
utrzymane na tym samym poziomie, tj. stawka za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi w sposób selektywny wynosi 12 zł od osoby zamieszkałej.
W przypadku odpadów nieselektywnych wynosi ona 19 zł od osoby zamieszkałej.
Ponadto oznajmiła, iż stawki te nie mogą być wyższe niż 2 % przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego rozporządzeniem na jedną osobę, tj. 25,98 zł.
Radny Grzegorz Chwiałkowski, spytał czy rodzinom wielodzietnym należą się ulgi
za gospodarowanie odpadami.
Pani Irena Sawicka wyjaśniła, iż oprócz podstawowej uchwały Rady, która określała
stawki, były także dwie uchwały towarzyszące, na podstawie których udzielano ulgi.
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Pierwsza z tytułu kompostowania w wysokości 2 zł od osoby oraz druga dla rodzin
wielodzietnych na 3 dziecko i kolejne w wysokości 10 zł. Nowa ustawa nie
przewiduje ulg, dlatego też rodziny wielodzietne są postawione w trudnej sytuacji.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że istnieje możliwość, aby rodziny wielodzietne
indywidualnie zwróciły się o umorzenie płatności. Dodała również, iż nie każda
rodzina będzie mogła się jednak ubiegać o takie umorzenie. Ustawa o pomocy
szczegółowo określa dochód, którego nie można przekroczyć. Jest to zatem niezależne
od Miasta. Wyraziła nadzieję, że może będą w późniejszym terminie jakieś zmiany
związane z ulgami za gospodarowanie odpadami, wówczas Miasto się do tego
przychyli.
Przewodniczący Rady Andrzej Plichta oznajmił, iż wiele samorządów próbując
wesprzeć rozwój rodzin wprowadziło Karty Dużej Rodziny. Szukali oni w swoich
budżetach środków, by wprowadzić określone ulgi. Rząd natomiast ustawowo zabiera
możliwość stosowania ulg wobec ludzi i rodzin. Zwrócił się zatem z sugestią
do Komisji, aby wystąpić do Pana Prezydenta z wnioskiem o możliwość zastosowania
ulg dla rodzin wielodzietnych, która była zapisana dotychczas. Pan Plichta wierzy,
że uda się wspólnie wypracować wyjście z tej sytuacji.
Radny Dariusz Witoń stwierdził, że faktycznie ustawodawca bardzo mocno ograniczył
działanie samorządów w kwestii stosowania ulg. W związku z powyższym skoro
ustawa o gospodarowaniu odpadami nie daje możliwości zastosowania zniżek
dla rodzin wielodzietnych, rozwiązań należy szukać w innych ustawach, np. o pomocy
społecznej.
Pani Skarbnik dodała, żeby skorzystać z umorzeń będzie potrzebne zaświadczenie,
dokumentujące sytuację rodzinną. Poinformowała, że dotychczasowa liczba dzieci
objętych ulgą wynosiła 567, natomiast miesięczna kwota odliczeń to 5.670 złotych.
Dotyczyło to wszystkich zgłoszonych rodzin wielodzietnych bez względu na dochód.
Oznajmiła, iż większa liczba dotyczyła osób, które korzystały z odliczeń z tytułu
kompostowania, wynosiła ona 8340 osób zamieszkałych, a kwota miesięczna odliczeń
stanowiła 16.680 złotych.
Przewodniczący Rady sprecyzował swój wniosek dotyczący ulg, by opłata za odpady
komunalne dla rodzin wielodzietnych nie wzrosła. Zawnioskował o utrzymanie ulg
bez względu na dochody. Z kolei Pani Skarbnik poinformowała, iż nie można zmienić
ustawy, a o umorzenie ulg będą mogły ubiegać się rodziny wielodzietne w trudnej
sytuacji materialnej, na indywidualny wniosek danej osoby. Oznajmiła, iż przepisy
mogą się jeszcze zmienić.
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad wnioskiem formalnym złożonym
przez Przewodniczącego Rady. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
złożony wniosek (12 osób).
Następnie Przewodniczący poprosił o głosowanie nad omówionym projektem
uchwały. Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali złożony wniosek (11
osób).
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Ad.5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że w następstwie zmian
wynikających z omawianego wcześniej projektu uchwały należy także dostosować
wzór deklaracji. Poinformowała, iż nowa deklaracja nie zawiera ulg dotyczących
kompostowania oraz ulg dla rodzin wielodzietnych. Osoby, które nie korzystały
z wyżej wymienionych ulg nie muszą składać ponownie deklaracji, gdyż obowiązuje
ich dotychczasowa. Zatem deklaracje ponownie składać będą tylko osoby korzystające
ze wspomnianych ulg. Właściciele nieruchomości powinni złożyć deklarację
w terminie 14 dni w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy ul.
Kościuszki lub w placówkach pocztowych. Co więcej istnieje również możliwość
złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad projektem uchwały. Wszyscy radni
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (10 osób).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, omówiła wnioski merytorycznie wynikające
z działalności Komisji. Pierwszy wniosek, w którym Kierownik Biura Świadczeń
Rodzinnych proponuje by zwiększyć dochody miasta o kwotę 220 złotych i o taką
samą kwotę dokonać zwiększenia po stronie wydatków. Kwota ta jest zwrotem
nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych. Dotacja taka jest przekazywana
od Wojewody w związku z czym należy się rozliczyć na koniec okresu. Zatem 200 zł
jest to suma, jaką osoby pobrały nienależnie i musiały zwrócić, a 20 zł są to odsetki.
Druga kwestia dotyczy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który
proponuje by w budżecie miasta zmniejszyć w dziale pomoc społeczna, w rodzinach
zastępczych kwotę 3.498 złotych, a jednocześnie zwiększyć o taką samą kwotę
w klasyfikacji ochrona zdrowia - zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze. Powyższa kwota stanowi około 50 % kosztów pobytu dziecka, które
urodziło się w Kaliszu, a przebywa na podstawie postanowienia sądu w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym. Taką część pokrywa Miasto Kalisz. W związku z tym,
iż Kalisz jest miastem na prawach powiatu i posiada budżet miasta oraz powiatu,
środki z Miasta, należy przekazać do budżetu powiatu, z którego jest płacona całość.
Zatem Miasto przekazuje 3.498 złotych, a całość w budżecie powiatu tj. 6.996 złotych
wpisuje się w Ochronie Zdrowia w rozdziale 85117, w zakładach opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych. Dodała, że jest to opłata za jedno dziecko,
które przebywa w takiej placówce poza Kaliszem.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok w działach i rozdziałach merytorycznie
podległych Komisji (11 osób).
Ad.7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
na 2015 rok.
Pan Przewodniczący spytał, czy radni wnoszą uwagi do planu pracy.
Radna Jolanta Mancewicz zaproponowała punkt dotyczący informacji na temat
realizacji zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
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Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Włodarek zasugerował by punkt 3 – w tym
zasady przydziału mieszkań w KTBS został wykreślony z planu pracy Komisji
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej na 2015 rok, gdyż takie czynności zostały
już zrealizowane i nie przewiduje się budowy mieszkań w KTBS. Wyjaśnił, że nowa
ustawa zlikwidowała tą formułę. Radny Roman Piotrowski wtrącił, że mieszkania
mogą być zdawane i przekazywane. W związku z tym podjęto decyzję, by punkt ten
pozostawić w planie pracy.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji na 2015 rok (10 osób).
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Eskan Darwich spytał o liczbę osób poszkodowanych w pożarze, który miał
miejsce przy ulicy Dobrzeckiej, a także w jaki sposób została udzielona pomoc
i co stało się z osobami poszkodowanymi.
Pani Karolina Pawliczak, Wiceprezydent Miasta, odpowiedziała, że pożar przy ulicy
Dobrzeckiej wybuchł późnym wieczorem. Jego skutki były mniejsze od pożaru, który
miał miejsce w kamiennicy przy Alei Wolności. Spłonęło pomieszczenie tymczasowe
w piwnicy, gdzie zamieszkiwała osoba, która została tam bez umownie przeniesiona.
Co więcej żaden z lokali mieszkalnych nie został uszkodzony, zostały one
przewietrzone i zabezpieczone służbami policyjnymi. W skutek tego osoby tam
zamieszkałe, mogły wrócić do swoich mieszkań. Ponadto Pani Prezydent oznajmiła,
iż 17 osób zostało hospitalizowanych, w tym 2 osoby w stanie ciężkim nadal
przebywają w szpitalu, reszta z lekkim poddymieniem. Wszystkie mieszkania
są zdolne do funkcjonowania. W południe następnego dnia została podłączona energia
elektryczna. Pani Prezydent zwróciła uwagę, że przedstawiciele MZBM-u, służb
straży miejskiej, straży pożarnej, w tym również Centrum Zarządzania Kryzysowego
były obecne na miejscu zdarzenia i szybko zainterweniowały.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor MOPS, dodała, iż w Centrum Interwencji Kryzysowej
przebywają nadal 2 osoby, a 12 rodzinom zostały wypłacone zasiłki po 500 złotych,
dalsza pomoc zostanie udzielona w późniejszym terminie. Ponadto, na terenie
budynku, w którym miał miejsce pożar, przebywały osoby które ten lokal nie
zamieszkiwały. Osobom tym nie udzielono pomocy, gdyż nie poniosły żadnych szkód.
Pani Prezydent Pawliczak dopowiedziała, że zorganizowane zostało spotkanie
w Komendzie przy ul. Jasnej dotyczące właśnie zamieszkiwania piwnic przez osoby
bezdomne.
Radny Grzegorz Chwiałkowski poinformował o nowym programie FET, na który
to Unia Europejska przeznaczyła środki pieniężne, a Agencja Rynku Rolnego
zamawia artykuły. Zaznaczył, że udało mu się uzyskać 5 ton 700 kilogramów
żywności, które zostały rozdane w ciągu 8 dni. Dodał, iż w ciągu roku zebrał żywność
za 1 789 000 złotych i pomagają mu w tym darczyńcy, jak np. Pan Edward Prus.
Oznajmił również o akcji „jabłko”, dzięki której rozdał 32 tony owoców. Pan
Chwiałkowski podsumował, iż oprócz rodzin potrzebujących, wspomaga 14
organizacji w Kaliszu, które przeważnie zajmują się opieką nad dziećmi
niepełnosprawnymi. Niestety samochód, którym dysponuje ma jedynie pojemność
1 tony, w związku z czym nie byłby w stanie przewieźć tej całej żywności, gdyby nie
pomoc kolegi z Poznania. Poinformował, że z Funduszu Obywatelskiego Bank Chleba
ma otrzymać 120 tysięcy na zakup samochodu. Będzie zatem mógł kontynuować
przywożenie żywności z programu FET.
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Radny Roman Piotrowski spytał Panią Prezydent, co oznacza bez umowne
przeniesienie.
Pani Prezydent Pawliczak odpowiedziała, że chodziło o bez umowne korzystanie.
Znaczyło to, iż osoba, która mieszkała w piwnicy była eksmitowana z lokali zarówno
komunalnych jak i socjalnych za niepłacenie czynszu i zajmowała bez umownie
pomieszczenie tymczasowe ze wskazaniem do przeniesienia do schroniska.
Radny Eskan Darwich poprosił o informację dotyczącą sklepu z dopalaczami, gdyż
mimo tego, że decyzją Sanepidu został on zamknięty, nadal funkcjonuje.
Pani Prezydent oznajmiła, iż 10 lutego odbędzie się spotkanie z przedstawicielami
policji, straży miejskiej, stowarzyszeń, na którym będą omawiane problemy związane
z dopalaczami. Wyjaśniła, że sklep był faktycznie zamknięty, jednak proceder jest
taki, że wystarczy zmiana jednego składnika w produkcie i sklep może funkcjonować
ponownie. Ponadto dodała, iż Sanepid wystąpił z wnioskiem do Prezydenta
o przekazanie środków finansowych na badanie substancji psychotropowych.
Jak wiadomo są to kosztowne badania, natomiast jedynie Sanepid ma prawo
i obowiązek po przebadaniu niedozwolonych substancji psychotropowych zamknąć
lokal. Zapewniła, że w budynkach zarządzanych przez MZBM taki sklep nie ma prawa
się otworzyć, natomiast Ci „przedsiębiorcy” są bardzo przebiegli w swoim działaniu.
Radny Darwich spytał Panią Dyrektor MOPS-u, w jakich ramach czasowych Ośrodek
sprawdza dzieci z rodzin patologicznych.
Pani Dyrektor Eugenia Jahura odpowiedziała, że pracownicy socjalni mają dyżury
i pracują do godziny 19-stej. Codziennie jest co najmniej ośmiu pracowników, którzy
pracują w godzinach popołudniowych. Czasami wskazane jest, aby chodzili w parach
ze względu na bezpieczeństwo.
Radny Grzegorz Chwiałkowski zwrócił uwagę, że najłatwiej dostrzec w szkołach, czy
dziecko jest zaniedbywane. Nauczyciele powinni zwrócić uwagę, czy chodzi ono
niewyspane i niedożywione. Duża rola spoczywa zatem na szkołach.
Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący
Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza
Piotr Lisowski
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