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D2015.03.02153

P r o t o k ó ł Nr 0012.6.4.2015
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 20 marca 2015r.
*********************************************************************
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 2014 roku).
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie
miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2014.
5. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem
Krotoszyńskim.
6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim.
7. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania
jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów
i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem
Wielkopolskim.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu za rok 2014.
10.Organizacja Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców miasta Kalisza
(w związku z korespondencją Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu).
11.Zapoznanie się z funkcjonowaniem programów profilaktycznych
realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ich
kompatybilność z programami miejskimi (szczególnie w zakresie opieki
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stomatologicznej dzieci w wieku szkolnym oraz opieki nad osobami
starszymi).
12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji pan P IOTR LISOWSKI
witając serdecznie członków komisji oraz przybyłych gości.
Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go
o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (pkt 11a).
Ad. 3.
Radny Zbigniew Włodarek oznajmił, iż część radnych po raz trzeci wysłuchuje
informacji. Zaproponował zatem wniosek o skrócenie wstępu, a skupienie się na
pytaniach i dyskusji merytorycznej.
WNIOSEK (8 głosów za – 8 obecnych).
Pani Barbara Gogolewska p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kaliszu stwierdziła, iż ocena stanu sanitarnego została przekazana w wersji pisemnej i
przedstawiona na dwóch posiedzeniach komisji. Wyartykułowała dwa zagadnienia, z
którymi jest najwięcej problemów. Po pierwsze sprawę środków zastępczych,
popularnie zwanych dopalaczami, których badania bardzo obciążają budżet. W
związku z czym Pani Gogolewska oznajmiła, iż zwróciła się do Przewodniczącego
RMK z wnioskiem o pomoc finansową. Drugi problem to sprawa szczepień
ochronnych. Poinformowała, iż poziom szczepienia spadł, tak jak to ma miejsce w
całej Polsce, dlatego też zgłosiła się do Wojewody z wnioskiem o nałożenie kar.
Prowadzone są postępowania, aby zmobilizować rodziców do zaszczepienia swoich
dzieci. Dotychczas liczba osób niezaszczepionych wynosiła 128.
Pan Przewodniczący zapytał z czego wynika tak niska frekwencja szczepień.
Pani Gogolewska stwierdziła, iż przyczyną może stanowić funkcjonowanie obecnych
ruchów „anty-szczepionkowych”. Szczepienia jednak są bezpieczne.
Komisja przyjęła do wiadomości w/w ocenę.
Ad. 4.
Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie
miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2014 przedstawiła pani Ewa Jackiewicz
przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu. Poinformowała o
badaniach zwierząt w kierunku chorób zagrażających ludziom. Co więcej oznajmiła, iż
w przypadku braku szczepienia zwierząt, właściciel jest karany mandatem. Ponadto
poinformowała o obserwacji zwierząt, które zostały pogryzione przez psy i koty. Pani
Ewa Jackiewicz dodała również informację o monitorowaniu żywności, które polegają
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na pobraniu próbek w rzeźniach i z gospodarstw. Próby w rzeźniach pobierane są z
mięśni i moczu przez wyznaczonych lekarzy urzędowych. Ponadto, aby zapewnić
bezpieczeństwo przeprowadza się szereg badań i kontroli. Poza tym w 2014 roku
wprowadzono pilotażowy program kontroli mleka surowego, który miał na celu
analizę sytuacji w odniesieniu do jakości surowego mleka produkowanego w kraju,
wiarygodności wyników badań wykonywanych przez przedsiębiorstwa sektora
spożywczego oraz weryfikacji systemu kontroli urzędowej. Zwiększa się także liczba
spraw kierowanych do urzędów ścigania, gdyż wiele spraw nie można poprowadzić w
postępowaniu administracyjnym. W związku z tym prowadzone są szkolenia
prokuratorów i policji, w celu zrozumienia mechanizmów.
Radna Jolanta Mancewicz zapytała o zachorowalność bydła na brucelozę na terenie
miasta.
Pani Jackiewicz odpowiedziała, że nie stwierdzono wyników dodatnich.
Radna Mancewicz dopytała o zachorowalność na pomór afrykański świń na terenie
miasta.
Pani Jackiewicz poinformowała o istnieniu programu narzucającego cotygodniową
konieczność sprawozdania na temat dotarcia do naszego kraju zwierząt z terenów
objętych ograniczeniami. Takich zwierząt nie ma.
Radny Roman Piotrowski zapytał, czy zwierzęta w ubojniach są kontrolowane przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Pani Jackiewicz odpowiedziała, iż przeprowadzone są minimum 2 kontrole
kompleksowe w roku. Dodała, że w zakładach, w których istnieje możliwość
zagrożenia występują 4 kontrole. Sprawdzane są również łańcuchy ubojni.
Pan Przewodniczący zapytał, czy nadzór obejmuje zwierzęta dzikie i hodowlane na
terenie miasta Kalisza.
Pani Jackiewicz odpowiedziała, że nadzór obejmuje tylko zwierzęta hodowlane.
Pan Przewodniczący zapytał, czy zwierzęta domowe wychodzące na zewnątrz
podlegają kontroli.
Pani z Weterynarii odpowiedziała, że nie nadzorują tego typu zdarzeń.
Pan Przewodniczący zapytał, czy istnieje możliwość zagrożenia dla mieszkańców lub
zwierząt.
Pani z Weterynarii odpowiedziała, że zawsze istnieje zagrożenie, gdyż istnieje
możliwość zarażenia się chorobami zwierzęcymi, jak np. w piaskownicach, jednak nie
mamy na to wpływu.
Radny Włodarek zainicjował problem gołębi w mieście.
Pani Gogolewska odpowiedziała, że Inspekcje nie nadzorują tego typu zdarzeń.
Zasugerowała, iż w regulaminie utrzymania czystości w mieście problem ten powinien
zostać ujęty. Istnieją również wszelkiego typu odstraszacze, które można montować na
balkonach. Zaproponowała by zabezpieczać otwarte pomieszczenia, strychy przed
dostępem dla gołębi.
Komisja przyjęła do wiadomości w/w informację.
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Ad. 5 i 6.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim
oraz projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim
przedstawiła pani Julianna Lisiecka kierownik Referatu Ekonomiki Wydziału
Edukacji.
Pani Julianna Lisiecka poinformowała, iż Miasto posiada najbardziej wyposażoną,
zarówno kadrowo jak i instrumentalnie poradnię w okolicy, stąd Powiat Krotoszyński
korzysta z usług badań dzieci. Współpraca ta przewidziana jest tylko do końca tego
roku szkolnego, gdyż Powiat Krotoszyński zamierza szukać innej metody
przeprowadzania badań zapewne taniej i bliżej. Druga uchwała dotyczy porozumienia
z Powiatem Kaliskim, która to współpraca toczy się już wiele lat. Dodatkowo co roku
negocjowana jest wysokość opłat. Kwota na ten rok wynosi 800 tysięcy złotych na
Powiat Kaliski i 27 tysięcy złotych na Powiat Krotoszyński.
Pan Andrzej Plichta, Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, wypowiedział się na
temat zasad obowiązku szkolnego dzieci. Dotychczas bowiem rodzice decydowali, czy
dziecko jest gotowe by pójść w wieku 6 lat czy 7 lat do szkoły. Obecnie prawo narzuca
na dzieci obowiązek szkolny w wieku 6 lat. Istnieje jednak możliwość, nie
akceptowania tego, w przypadku gdy dziecko „nie nadaje się” do szkoły. Informacja ta
musi zostać zaopiniowana przez specjalistyczną poradnię. Wspomniał o fakcie, że
obywatelski projekt rodziców, aby to oni sami decydowali o losach ich pociech
przepadł w sejmie kilkukrotnie. Rodzice są zatem pozbawieni swoich praw
decydowania o losach dzieci. Decyzja o odroczeniu pozostaje zatem w gestii Poradni,
która jest zarzucona pracą i chcąc wydawać rzetelnie opinie musiałaby zwiększyć
zatrudnienie.
Pani Lisiecka odpowiedziała, iż większość rodziców wyraża chęć by ich dzieci
przystąpiły do szkoły w wieku 6 lat. Oznajmiła również, iż dziecko które nie radzi
sobie w szkole, ma prawo powrotu do przedszkola. Klasy pierwsze sześciolatków
zostały przygotowane dla nich, a mianowicie place zabaw, dostosowanie przerw i
odpoczynku.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim (11 głosów za – 11 obecnych).
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia z Powiatem Kaliskim (11 głosów za – 11 obecnych).
Ad. 7.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu
terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka
regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim przedstawiła pani Monika OtrębskaJuszczak kierownik Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego.
Pani Otrębska-Juszczak poinformowała, iż uchwała ta jest konsekwencją działań
podjętych na poprzednich sesjach, gdzie została uchylona uchwała o utworzenie
Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Stowarzyszenie zostało
4

zarejestrowane 10 marca. W związku z tym bezprzedmiotowe zostało utrzymywanie
budynków, które zajmują się tym samym. Zmiana była konieczna z uwagi Komisji
Europejskiej, która wynikła z negocjacji programów operacyjnych dla Polski. Związki
musiały być mocniej umocowane niż porozumienie, związki międzygminne,
porozumienie międzygminne i stowarzyszenie. 31 grudnia została podjęta decyzja o
utworzenie Stowarzyszenia, która zakończyła się rejestracją 10 marca.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (11 głosów za –
11 obecnych).
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przedstawiła pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Pani Jahura oznajmiła, iż w bieżącym roku wysokość środków pieniężnych
przeznaczonych na zadania wynosi 2 406 632 złotych. Kwota ta jest mniejsza, niż w
ubiegłym roku. Poinformowała również o zadaniach Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Należą do nich:
-przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, wpłynęły dwa wnioski
-zwroty kosztów wyposażenia stanowisk pracy, przeznaczono 359 tysięcy złotych na 7
stanowisk pracy, przy czym padła propozycja by kwotę tą zmniejszyć do 230 tysięcy
złotych
-dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, kwota wynosi 8 100 złotych, oraz
dofinansowanie na szkolenia dla osób niepełnosprawnych, 12 tysięcy złotych
-dofinansowanie za uczestnictwo osób niepełnosprawnych i opiekunów w jednostkach
rehabilitacyjnych, 10 tysięcy złotych
-dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Wnioski złożył Klub START i Fundacja „Miłosierdzie”. Kwota dofinansowania
wynosi 37 tysięcy złotych
-dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz środki
pomocnicze. Na otrzymanie dofinansowania w sprzęt ortopedyczny potrzebny jest
udział Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepis określa dofinansowanie 90 % wartości
sprzętu.
-dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Więcej wniosków niż
możliwości finansowe. Kwota proponowana to 160 tysięcy złotych dla osób, które nie
mają trudności z wyjściem z domu, a poruszają się na wózkach inwalidzkich. W
przypadku łazienek dofinansowanie wynosiłoby 4750 złotych
-dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, 2
tysiące złotych
-dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowych, 36 990 złotych.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (12 głosów za –
12 obecnych).
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Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu za rok 2014 przedstawiła pani Eugenia Jahura dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Pani Jahura oznajmiła, iż sprawozdanie składa się z dwóch części. Pierwsze z nich
dotyczy sprawozdania, które jest realizowane w oparciu o ustawę pomocy społecznej.
Druga część to zalegalizowanie na podstawie ustawy o wpieraniu rodziny zastępczej.
Przedstawiła najważniejsze zadania, którymi zajmuje się MOPS, dane statystyczne, a
także możliwości prawne pomocy najbardziej potrzebującym.
Komisja przyjęła do wiadomości w/w sprawozdanie.
Ad. 10.
Organizację Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców miasta Kalisza
(w związku z korespondencją Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu) przedstawił
pan Andrzej Haraś zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu.
Pan Haraś poinformował, iż 1 czerwca odbędzie się Głos Profilaktyki, który
rozpocznie się przemarszem młodzieży o godzinie 13.00 spod Galerii Amber w
kierunku ratusza. Młodzież zaopatrzona będzie w plakaty. Następnie o godzinie 13.50
odbędzie się zbiórka pod ratuszem, w której uczestniczyć będą: Prezydent Miasta,
Radni, Komendant Miejski oraz mieszkańcy miasta. Dalszą część programu stanowią
krótkie wystąpienia. O godzinie 14.15 przedstawiciele władz Kalisza udadzą się do
sali recepcyjnej ratusza, gdzie poruszane będą tematy profilaktyczne związane z
uzależnieniami. Główną rolę programu odgrywa młodzież. Kolejnym punktem
programu stanowią warsztaty, które będą odbywać się wokół ratusza, w Centrum
Kultury i Sztuki. O godzinie 15.20 nastąpi zbiórka wszystkich uczestników przed
ratuszem. Zakończenie imprezy przewidziane jest na godzinę 16.00.
Pan Haraś poinformował również o imprezie, która odbędzie się 23 maja na terenie
Zalewu Szałe. Będą to trzydniowe regaty. Podczas drugiego dnia zostaną
zorganizowane konkursy, w których nagrodami będą 500 sztuk odblasków, kamizelek
odblaskowych, książeczek na temat bezpieczeństwa, dyplomy, słodycze, maskotki,
długopisy, plecaki. Przewidywany jest również pokaz Grupy Żelazny, pokazy na
wodzie, występy Grupy Piano Song. Kwota organizacji wynosi 2 500 złotych.
Ad. 11.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem programów profilaktycznych realizowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ich kompatybilność z programami miejskimi
(szczególnie w zakresie opieki stomatologicznej dzieci w wieku szkolnym oraz opieki
nad osobami starszymi) rozpoczął pan Józef Gryszka - Kierownik Delegatury
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pan Gryszka poinformował, iż do do programów realizowanych w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia
do postępowania konkursowego przystąpiły
jednostki, które spełniły wszystkie wymogi. Następnie wymienił programy:
-program profilaktyki i chorób układu krążenia, chorób pod-tytoniowych
-program profilaktyki gruźlicy
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-populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi
-program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
-program badań prenatalnych
Pan Gryszka oznajmił również, iż na terenie miasta Kalisza istnieje problem
profilaktyki raka szyjki macicy- etap podstawowy, a także problem profilaktyki
gruźlicy. Co więcej dodał, iż profilaktyka raka piersi jest realizowana przez „mammowóz”. Ponadto Pan Gryszka poinformował o zakresie działania stomatologii. Stanowią
to głównie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18stego rok życia.
Pan Przewodniczący zapytał o opiekę osób starszych na terenie miasta Kalisza.
Pan Gryszka odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy nie istnieją gabinety specjalistyczne
dla osób starszych.
Ad. 11a.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza.
Pani Skarbnik oznajmiła, iż zwiększają się dochody miasta o kwotę 1300 złotych. Są
to zwrócone składki przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz podatek dochodowy
z ubiegłego roku. W związku z tym kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
zaproponowała by kwotę tą przeznaczyć na aktualizację i licencję programowania
komputerowego. Z kolei druga pozycja dotyczy Państwowej Komisji. Do
Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły środki, które zostały zwrócone z nienależnie
płaconych składek na fundusz ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa
do pobierania zasiłku. Kwota ta stanowi 629 740 złotych.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (12 głosów za –
12 obecnych).
Ad. 12.
Pan Zbigniew Włodarek zwrócił uwagę, by kontrole odbywały się przy udziale
wszystkich komisji.
Ad. 13.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodniczący zamknął
posiedzenie dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział
w dyskusji.

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

7

