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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.3.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 22.01.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
5. Korespondencja – pismo Kaliskiej Agencji Medycznej „Medix”
Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie kaliskich klubów
sportowych.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
ze względu na podobną tematykę omówił dwa projekty uchwał jednocześnie. Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje Radę
Miejską do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu
przeciwdziałania narkomanii. Programy tworzone są na podstawie środków
zaplanowanych w budżecie na ten rok. Wspomniał o pozytywnej opinii Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa przy Prezydencie.
Poinformował, że środki przeznaczane na edukację w tym zakresie oraz środki
przeznaczane na zadanie pod nazwą „trener osiedlowy” w planie budżetu na 2015r.
to kwota 2.000.100 zł. Są to pieniądze tzw. „kapslowe”, czyli pochodzące
ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykaz zadań
realizowanych przez Wydział stanowi załącznik do protokołu.
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że obecnie tematyka uzależnień znacznie
wykracza poza alkoholizm i narkomanię. Radny ma na myśli uzależnienia
behawioralne. Spytał, czy w ramach przedstawionych programów są również zawarte
działania związane z takimi uzależnieniami jak np. sieciowe (komputerowe),
hazardowe, zakupowe.
Pan Naczelnik wyjaśnił, że Miasto współuczestniczy w takich zadaniach poprzez
współorganizowanie szkoleń i wydarzeń. Poinformował o współorganizowanej
konferencji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Głównie jest to tylko
profilaktyka, leczeniem Miasto się nie zajmuje.
Pan Grodziński dopytał, czy pieniądze tzw. „kapslowe”, które są „znaczone” mogą
być przeznaczone na leczenie i profilaktykę uzależnień behawioralnych.
Pan Naczelnik nie jest w stanie odpowiedzieć w dniu dzisiejszym na to pytanie, ale
przekaże informacje w późniejszym terminie.
Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu jutrzejszym na posiedzenie Komisji
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej został zaproszony pan Marek Stodolny,
pracownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który jest specjalistą od „dopalaczy”.
Zaprosił wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.
Radna Kamila Majewska spytała, jakie kwoty są przekazywane na tzw. pogadanki
w szkołach i ile wynoszą maksymalne stawki płacone za prowadzenie takich zajęć
przez specjalistów, którymi często są anonimowi alkoholicy. Radna interesowała się
kiedyś tym tematem i posiada wiedzę, że stawki wynosiły nawet 300 zł za krótką
pogadankę.
Naczelnik Rogoziński odpowiedział, że przygotuje radnym informację, jakie zadania
są organizowane przez Miasto i jaki jest ich koszt. Wyjaśnił, że różne jednostki, mowa
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tutaj o szkołach podstawowych, gimnazjach, czy innych, organizują we własnym
zakresie takie spotkania. Miasto jako Urząd nie zatrudnia i nie finansuje umów
z trzeźwymi alkoholikami, którzy prowadzą zajęcia profilaktyczne. Miasto
współfinansowało w ramach grantów jedną z konferencji. Pan Naczelnik nie
przypomina sobie wysokości stawek, jakie są pobierane za prowadzenie takich zajęć.
Radny Paweł Gołębiak stwierdził, że być może pytanie pani Majewskiej powinno być
skierowane do Naczelnika Wydziału Edukacji.
Pan Rogoziński poinformował, że przedstawi kwoty wynikające z prowadzonych
szkoleń w zakresie edukacji profilaktycznej w późniejszym terminie.
Radna Majewska kontynuowała temat i oznajmiła, ze jeszcze kilka lat temu miała
okazję rozmawiać ze studentami, którzy wskazywali, że jeszcze nigdy z tego typu
programem profilaktycznym się nie spotkali, a były też osoby, które na kilku etapach
edukacji uczestniczyły w takich szkoleniach. Zdaniem radnej nie ma koordynacji
Urzędu by dotrzeć do każdej klasy, osoby.
Radny Tadeusz Skarżyński nawiązał do badań na temat dostępności środków
psychoaktywnych przez młodzież. Około połowa uczniów zadeklarowała, że zna
miejsca, w których można kupić marihuanę. Spytał, czy ta wiedza ma przełożenie
na podjęte działania i współpracę z organami ścigania.
Naczelnik Rogoziński wyjaśnił, że badania są realizowane w oparciu o ankiety
anonimowe. Ankiety są na pewno znane pedagogom szkolnym, czy dyrektorom szkół.
Nasuwa się pytanie, czy młodzież odpowiadała zgodnie z prawdą. Problem środków
psychoaktywnych – dopalaczy – jest ogromnym problemem. Pan Naczelnik zajmował
się kiedyś zawodowo uzależnieniami, brał udział w wielu różnych spotkaniach
krajowych i międzynarodowych, natomiast obecne mechanizmy i przepisy prawa nie
są do końca doskonałe. To, o czym dzisiaj rozmawiamy to profilaktyka. Ustawodawca
nie daje Miastu instrumentów prawnych pozwalających na zwalczanie tych
uzależnień. Poinformował, że Miasto ma pewną koncepcję działania w tym temacie,
natomiast nie wie, czy uzyska ona akceptację prawników.
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Wszyscy
członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt (15 osób).
Następnie pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok. Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali
przedstawiony projekt (15 osób).
Ad.5. Korespondencja – pismo Kaliskiej Agencji Medycznej „Medix” Sp. z o.o.
z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie kaliskich klubów sportowych.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że pismo według właściwości zostało skierowane
do Prezydenta Miasta Kalisza.
Radny Dariusz Grodziński stwierdził, że pismo ma charakter ofertowy.
Pan Przewodniczący poinformował, że temat jest istotny, gdyż zgłaszały się do niego
osoby, które twierdziły, że istnieje problem badań sportowców, gdyż są one
rozproszone.
Radny Paweł Gołębiak stwierdził, że problem jest w dostępie sportowców do lekarzy
specjalistów. W Kaliszu jest jedna jednostka, która zajmuje się badaniami
sportowców.
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Radny Grodziński potwierdził, że faktycznie był jeden lekarz z Konina, który miał
uprawnienia do takich badań w związku z czym nie był on dyspozycyjny. Obecnie
zajmuje się tym pan Tarasiewicz.
Naczelnik Tomasz Rogoziński poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs
na realizację miejskiego programu zdrowotnego właśnie w zakresie badań
sportowców. Jedna przychodnia złożyła ofertę ARTMED, pracuje tam lekarz
posiadający specjalizację lekarza medycyny sportowej, który w tej przychodni
realizuje badania. Środki zapisane w budżecie na powyższe zadanie zostały w roku
2015 zwiększone do kwoty 35.000 zł. Pojawiają się sygnały od klubów, że jest to
jednak niewystarczająca kwota na badania wstępne i okresowe, dla tych którzy
czynnie uprawiają sport.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok.
Radna Małgorzata Zarzycka zaproponowała dopisanie sprawozdania koordynatora z II
L.O. im. Tadeusza Kościuszki dotyczącego przebiegu programu matury
międzynarodowej – dwa razy do roku po zakończeniu semestrów.
Radny Grzegorz Chwiałkowski wspomniał o przygotowanym kilka lat temu planie
rewitalizacji rzeki Prosny za 17 mln zł, który opracowała pewna pani architekt.
Zostało to jednak odrzucone. Radny opracował swój plan na kwotę 2 mln zł, w celu
ożywienia terenów nadbrzeżnych i rozkwitu turystyki w tym zakresie.
Wiceprezydent Artur Kijewski poparł słowa radnego Chwiałkowskiego i stwierdził,
że po 12 latach należy w końcu zacząć działać w tym temacie. Poinformował,
że niebawem zostaną przedstawione pomysły zagospodarowania rzeki. Na pewno
wówczas propozycje radnego Chwiałkowskiego zostaną wzięte pod rozwagę.
Pan Przewodniczący zasugerował, aby powyższy temat przenieść do planu pracy
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej RMK.
Radny Tomasz Grochowski zaproponował powrót do tematu stypendium
uzupełniającego stypendia Jana Pawła II. W ubiegłym roku omawiany był projekt
uchwały przygotowany przez radnego, jednak nie udało się wypracować wspólnego
stanowiska. Poprosił zatem o wpisanie tego punktu do planu pracy komisji na ten rok.
Radny Tadeusz Skarżyński zaproponował wpisanie do planu pracy programu
współpracy pomiędzy miastem Kalisz a Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej
w ramach promocji Grodu Piastów „Zawodzie”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pan Edward Prus powrócił do tematu
omawianych wcześniej uzależnień, a konkretnie narkomanii. Zwrócił uwagę,
że problem alkoholu i narkotyków jest obecny już od bardzo długiego czasu, natomiast
pojawił się nowy problem – „dopalacze”. W pewnym sensie umożliwiono sprzedaż tej
formy narkotyków i obecnie bardzo się to rozprzestrzeniło w kraju. Narażona została
młodzież, zwłaszcza ta najmłodsza. Pan Prus wie o dwóch punktach w Szczypiornie,
gdzie można zakupić narkotyki. Policja wie o tych miejscach, pełnią dyżury wspólnie
ze Strażą Miejską, jednak pomimo tego wszyscy są bezradni. Mogą tylko spisać tych
ludzi. Zaapelował, żeby w przyszłości nie dopuścić ponownie do takiej sytuacji, jak ta
z 2005 roku, kiedy to dopuszczono do obrotu dopalacze. Na koniec oznajmił, że kiedy
próbował coś zrobić w tym temacie odsyłano go do Sejmu. Pan Wiceprzewodniczący
uważa, że oddolnie też można zadziałać.
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Radny Tomasz Grochowski nawiązał do informacji o tym, że policja zna dwa punkty
w Szczypiornie i spytał, jakie działania są w związku z tym podejmowane.
Wiceprzewodniczący Prus wyjaśnił, że policja robi to samo co w przypadku sklepów
w centrum miasta. Są pełnione dyżury. Wspomniał o zaciemnionym miejscu na
osiedlu Szczypiorno, gdzie jest dużo drzew i krzaków. Zjeżdża się tam młodzież
samochodami po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, po czym szybko się
rozjeżdżają. Powtórzył, że bardzo ważna jest w tej chwili rola rządzących, aby nie
ustalać zasad, które dają możliwość handlu takim towarem. Dopalacze niszczą
społeczeństwo, zwłaszcza to młode pokolenie, które jest przyszłością.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że należy tutaj rozgraniczyć środki, które są
nielegalne i posiadanie ich jest przestępstwem, a środki legalne, które bez problemu
można zakupić w sklepie. W poprzedniej kadencji na Komisji Prawa pytał pana
Komendanta co może zrobić w przypadku dopalaczy. Odpowiedział, że niewiele, gdyż
każdy może wejść do sklepu, legalnie zakupić towar i wyjść. Mogą spisać takie osoby
i to wszystko.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Tomasz Rogoziński
wyjaśnił, że Miasto interesuje się tym tematem. Jednakże nie posiada instrumentów
prawnych, które pozwalają na podjęcie określonych czynności. Programy
profilaktyczne realizowane są w określonym celu, są na nie przeznaczone pieniądze
tzw. „znaczone” i nie można w inny sposób wykorzystać tych środków.
Poinformował, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny bada środki
psychoaktywne bliżej niezdefiniowane, sprawdza sklepy, w których są sprzedawane i
podejmuje decyzje administracyjne o ich ewentualnym zamknięciu. Miasto Kalisz
pomaga w refundacji kosztów poniesionych na takie badania. Samorząd na tym etapie
i do tej pory nie miał możliwości ingerowania w te punkty sprzedaży. W ramach
współpracy z policją były przekazywane pewne środki na wspólne patrole. Na koniec
wypowiedzi podsumował, że dopalacze są bardzo groźne przez to, że nie wiadomo
jaki jest ich skład. O ile łatwiej jest lekarzom pomóc osobie, która zażyła znany
narkotyk, o tyle lekarze rozkładają bezradnie ręce w przypadku trafienia do szpitala
osoby, która spożyła dopalacz niewiadomego składu.
Radny Grzegorz Chwiałkowski nawiązał do słów pana Prusa, który powiedział,
że wszyscy odsyłali go do sejmu. Stwierdził, że w sejmie powinni uchwalić
wprowadzenie atestów do każdego produktu w sklepach, które sprzedają tzw.
dopalacze.
Radny Tadeusz Skarżyński zwrócił uwagę, że te produkty nie musza posiadać atestów,
gdyż zawierają zapis na opakowaniu: „nie do spożycia”. Powszechnie się mówi,
że jest to materiał kolekcjonerski. Można jednak prowadzić ciągłe kontrole w tych
sklepach, nie tylko przez SANEPID, ale również Państwową Inspekcję Pracy,
Inspekcję Handlową, Urząd Skarbowy. Radny uważa, że w takich punktach na pewno
nie są spełnione warunki chociażby oświetlenia w miejscu pracy i to już może być
powód do sprawdzenia i kontroli.
Radna Kamila Majewska zwróciła się do Naczelnika Rogozińskiego stwierdzeniem,
że omawiane programy przeciwdziałania uzależnieniom są uchwalane co roku
na zasadzie przyjętego wzorca i niewiele się w nich zmienia. Radna porównała jednak
programy sprzed 10 lat i od tamtego czasu zmieniły się zwłaszcza w kwestii
przejrzystości, a mianowicie kto i z jakiej wysokości środków korzysta w ramach tych
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programów. W programie sprzed 10 lat było dokładnie opisane jakie instytucje
czerpały z pieniędzy przeznaczonych na ten cel, w jakich wysokościach planowało się
środki na poszczególne zadania. Dodała, ze są to niemałe pieniądze, gdyż tzw.
„kapslowe” to kwota ponad 2 mln zł. Teraz nie wiadomo jak i na co zostanie
rozdysponowana ta kwota w 2015 roku. Podsumowała, że program jest nieczytelny
i nie wiadomo co z niego wynika. Nie ma zawartej oceny poszczególnych działań,
jak również stwierdzeń, które zadania są skuteczne i warto je dalej realizować, a które
powinno zastąpić się nowymi. Poprosiła o sprawozdanie za 2014 rok przedstawiające
jakie instytucje realizowały jakie działania i w jakiej wysokości otrzymały
na to środki.
Naczelnik WSSM Tomasz Rogoziński spytał, w jakim terminie ma przedstawić
powyższe sprawozdanie.
Radna Majewska odpowiedziała, że może to zostać przedstawione przy okazji
omawiania sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
Następnie pan Rogoziński przystąpił do omówienia planowanych zadań na 2015 rok
(materiał stanowi załącznik do protokołu).
Pan Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie istoty zadania, które realizowane jest
metodą harcerską.
Pan Naczelnik poinformował, że takie zadanie było realizowane przez ZHP w Lesznie
i na bazie konkursu, który został rozstrzygnięty w Lesznie, ZHP Chorągiew w Kaliszu
również złożył taki projekt.
Radna Małgorzata Zarzycka spytała, co oznacza sformułowanie „powierzenie zadania”
np. w przypadku trenera osiedlowego.
Pan Naczelnik wyjaśnił, że Szkolny Związek Sportowy ma powierzone zadanie
w formie zlecenia.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.
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