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Protokół Nr 0012.4.17.2020
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu

Osiedlowego Rady Miasta Kalisza

które odbyło się w dniu 20 stycznia 2020 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii na 2020 rok.
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  komisji  doraźnej  do  dokonania

zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
6. Propozycje do planu pracy Komisji na 2020 rok.
7. Korespondencja:
· pismo mieszkańca z dnia 3.01.2020 r.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenie dokonał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
oraz  Samorządu  Osiedlowego,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który  powitał  wszystkich
obecnych radnych i gości. W szczególności powitał studentów z Państwowej Wyższej
Szkoły  Zawodowej  im.  Stanisława  Wojciechowskiego  w  Kaliszu  przybyłych  wraz
z Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, panią Kamilą Majewska. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych omówił  powyższy  projekt  uchwały.  Poinformował,  że  w części
pierwszej  programu,  opisowo-diagnostycznej  są  informacje  odnośnie  działań



podejmowanych  w  2019  roku.  Zamieszczono  tam  także  hasłowe  informacje
z  wyników  badań  –  Europejskiego  Programu  Badań  Nadużywania  Alkoholu
i Narkotyków przez młodzież szkolną. Wiosną planuje się zorganizowanie konferencji
dla  osób pracujących z młodzieżą,  aby przedstawić im pełne wyniki,  porównać je
z tymi sprzed 4 lat  i z wynikami ogólnopolskimi. Pan Sibiński stwierdził, że należy
podkreślić, że istnieje wysoki współczynnik osób niepełnoletnich deklarujących duże
doświadczenie  z  alkoholem.  Równie  niepokojące  jest,  że  badanie  wykazało,  że
w  ostatnim  miesiącu  przed  badaniem  pytana  młodzież  była  w  stanie  upojenia
alkoholowego. W jednej grupie było to 23% badanych, w drugiej 12%. Program ma na
celu pokazanie młodym ludziom, że alkohol w tak wczesnym wieku może generować
szereg problemów. Zastępca naczelnika zauważył, że należy edukować dzieci, a także
dorosłych bo niektórzy w badaniu przyznali, że pili alkohol w towarzystwie dorosłych.
Program  ma  na  celu  także  minimalizowanie  skutków  spożywania  alkoholu  oraz
edukowanie  w  tym  zakresie.  Dodał,  że  w  polskim  prawie  brakuje  przepisów
dotyczących  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  po  spożyciu  alkoholu.  Oba
programy finansowane są  ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wynoszą około 2 300 000 zł.
Radna Karolina Sadowska zapytała kto i w jaki sposób przeprowadza kontrole miejsc,
gdzie sprzedawany jest alkohol. Pan Sibiński wyjaśnił, że kontrole przeprowadzane są
przez  Miejską  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Ustawa
o  swobodzie  działalności  gospodarczej  jakiś  czas  temu  wprowadziła  zapis,  który
nakazuje  przed  każdą  kontrolą  poinformować  przedsiębiorcę,  że  taka  wizyta  się
odbędzie.  Wobec  tego  przed  kontrolą  przedsiębiorca  otrzymuje  pismo,  w  którym
komisja informuje, kiedy odbędzie się inspekcja i jaki będzie jej zakres. W związku
z tym są to bardziej kontrole prewencyjne. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.4.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych  omówił  powyższy  projekt  uchwały.  Wyjaśnił,  że  programu  nie
trzeba  przedstawiać  co  roku,  ale  w związku z  tym,  że  program działa  równolegle
z  programem  alkoholowym  i  jest  finansowany  z  tych  samych  środków  to  jest
tworzony  w formule rocznej. Odsetek osób korzystających z tego typu środków jest
mniejszy  niż  w przypadku alkoholu,  a  najbardziej  popularną  substancją  jest  w tej
chwili  marihuana.  Obecnie  największym  zagrożeniem  jest  to,  że  marihuana  nie
występuje  w  czystej  postaci,  ale  z  domieszkami.  Jednak  gorszym  problemem  są
dopalacze, ponieważ tam skład chemiczny nie został w ogóle ustalony. Dodatkowo
przy alkoholu  zmiany  w organizmie  zachodzą powoli,  a  przy  narkotykach,  w tym
dopalaczach czasami jedno zażycie powoduje negatywne skutki zdrowotne, a nawet
śmierć. Pan Sibiński poinformował również, że Polska przoduje w spożywaniu leków
przeciwbólowych  i  uspokajających,  które  można  otrzymać  bez  recepty.  Poruszył
kwestię, że w Kaliszu nie ma legalnych miejsc, gdzie można kupić dopalacze, ale nie
znaczy to, że takiego handlu nie ma. 



Przewodniczący Komisji, Zbigniew Włodarek stwierdził, że kilka lat temu dopalacze
były tematem numer jeden, ale na szczęście w tej chwili co raz mniej się o nich słyszy.
Dodał, że przykłady skutków zażywania dopalaczy podawane w mediach robią bardzo
duże  wrażenie.  Niestety  według  przewodniczącego  wrażenia  nie  robią  statystyki
wypadków  samochodowych  z  udziałem  pijanych  kierowców.  Zastępca  naczelnika
zgodził  się  z  przewodniczącym  i  stwierdził,  że  globalnie  problem  alkoholu
i narkotyków nie jest opanowany. Co prawda sytuacja z dopalaczami się uspokoiła, są
już  przepisy,  na  podstawie  których  można  skazać  osoby  handlujące  takimi
substancjami.  Natomiast,  jeśli  chodzi  o  alkohol  to  państwo czerpie  z  jego  handlu
zyski,  poza  tym  jest  szeroko  dostępny,  a  największą  popularnością  cieszą  się
najmniejsze pojemności.  
Radny Roman Piotrowski zapytał o dopalacze, ponieważ 2 lata temu był to największy
problem,  ale  zamknięto  wszystkie  punkty.  Dodał,  że  ówczesna  Wiceprezydent
Karolina  Pawliczak działała  w tym temacie  podczas  swojej  kadencji.  Pan Sibiński
stwierdził,  że nie należy tego wiązać z kadencją.  Po prostu w Polsce  pojawiły się
dopalacze, a państwo nie było w ogóle na nie przygotowane. Ale na szczęście udało
się  je  powstrzymać  zmasowanym  atakiem  Sanepidu,  Inspekcji  Handlowej,  Straży
Pożarnej i Policji który zorganizowała pani Pawliczak jako ówczesna Wiceprezydent. 
Radny  Sławomir  Chrzanowski  pochwalił  się,  że  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu
Drogowego  wprowadził  kurs  reedukacyjny  dla  osób  nadużywających  alkoholu
i narkotyków, a prowadzących pojazdy.  Sytuacja nie wygląda za dobrze,  ponieważ
kursy są 2 w miesiącu, a grupy są przepełnione. 
Przewodniczący przypomniał, że komisja będzie również przyjmowała sprawozdania
z wykonania tych programów za rok poprzedni. 
Radny  Roman  Piotrowski  stwierdził,  że  jeśli  kurs  WORD-u  cieszy  się  takim
zainteresowaniem  to  znaczy,  że  programy  chyba  nie  do  końca  działają.  Radny
Chrzanowski  dodał,  że  na  kursy  zapisują  się  nie  tylko  Kaliszanie,  ale  także
mieszkańcy  innych  gmin  i  miast.  Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz
Skarżyński zapytał, czy są statystyki, które mówią, ile osób biorących udział w kursie
to Kaliszanie. Radny Chrzanowski odpowiedział twierdząco i zgodził się przekazać
w najbliższym czasie taką informację radnym. 
Radny  Piotrowski  zapytał  od  kiedy  funkcjonują  takie  kursy.  Pan  Chrzanowski
wyjaśnił,  że ustawa na podstawie której funkcjonują kursy weszła w życie w 2011
roku, ale dopiero od 2013 roku przeprowadzanie kursów jest obowiązkowe. 
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.5.Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  komisji  doraźnej  do  dokonania
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek  wyjaśnił,  że  jest  to  procedura
narzucona ustawą. Jeśli dana osoba nie zostanie ławnikiem ma prawo odebrać swoje
dokumenty,  a  jeżeli  tego  nie  zrobi  zespół  niszczy  je  komisyjnie.  Dlatego  należy
powołać komisję w tym celu. Przewodniczący Komisji  zaproponował,  aby komisja
zebrała  się  zaraz  po  najbliższej  sesji  Rady  Miasta  i  wtedy  dokonała  zniszczenia
dokumentów.



Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.6.Propozycje do planu pracy Komisji na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji, pan Zbigniew Włodarek poinformował, że komisja do końca
lutego ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta plan pracy na dany rok. W tej chwili
przedstawiony  jest  projekt,  który  jest  efektem  pracy  Przewodniczącego  Komisji
i Kancelarii  Rady Miasta.  Jest on otwarty i  w ciągu roku również można dodawać
pewne punkty. Radny Piotr Mroziński zaproponował, aby dodać punkt dotyczący prac
nad Monitoringiem Wizyjnym w Kaliszu. Przewodniczący Komisji poinformował, że
po posiedzeniu  przyjdzie  do  Kancelarii  Rady  Miasta  Zastępca  Komendanta  Straży
Miejskiej  Kalisza  i  wszystkich  zainteresowanych  tematem  zaprasza  na  spotkanie,
ponieważ  będą  tam  omawiane  kierunki  działania  w  celu  zmodernizowania
Monitoringu Wizyjnego na terenie Kalisza. Radny Mroziński stwierdził, że należy już
teraz działać, aby jeszcze z tegorocznego budżetu zabezpieczyć pewne środki na ten
cel. Całość zadania według radnych ma być wykonywana na przestrzeni 3 lat. 

Ad.7.Korespondencja:
· pismo mieszkańca z dnia 3.01.2020 r.
Przewodniczący  Rady  Miasta,  pan  Tadeusz  Skarżyński  poinformował,  że  po
analizie  pisma  i  tekstu  załącznika  do  Statutu  Miasta  Kalisza  będzie  wnosił
o zmianę zapisu w ww. załączniku. Załącznik ten mówi o herbie Kalisza i według
Przewodniczącego jest  to  błąd logiczny,  ponieważ w jednym zapisie jest  mowa
o herbie odwołującym się do opisu najstarszej pieczęci, a są one ze sobą niespójne.
Ponadto  wnioskodawca  chciałby  przedstawić  swoją  analizę  dotyczącą  dziejów
herbu Kalisza. 
Następnie głos zabrał mieszkaniec Kalisza, pan                             . Poinformował,
że  spotkał  się  z  Przewodniczącym  Rady  Miasta,  aby  porozmawiać  o  błędach
w  Statucie  Miasta  Kalisza.  Wyjaśnił,  że  Przewodniczący  był  przeciwny,  aby
wykreślić ze Statutu zdanie „druga taka sama pieczęć pochodzi z 1425, zaś trzecia
z 1446”. Według pana             trzecia pieczęć z 1446 r. nie jest udokumentowana
fizycznie.  Drugą  kwestią  jest  brak  wzmianki  o  gwieździe.  Mieszkaniec
podziękował  radnej  Karolinie  Sadowskiej,  radnemu Leszkowi  Ziąbce  oraz  pani
Katarzynie  Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta,  którzy  jako  jedyni
przyszli na prelekcje dotyczącą właśnie herbu Miasta Kalisza. Pan              
             przekonywał radnych do dyskusji nad herbem, ponieważ uważa, że jest on
zły,  a  dyskutowanie  na  jego  temat  pogłębi  tylko  wiedzę  radnych  i  jest  bez
kosztowe. Następnie mieszkaniec zaczął opowiadać o symbolice poszczególnych
elementów herbu i tego jak powinny wyglądać. 
Przewodniczący  Komisji  zapewnił,  że  Kancelaria  Rady  Miasta  będzie
w kontakcie z mieszkańcem w celu ustalenia szczegółów przedstawienia analizy
dziejów herbu szerszemu gronu osób. 
Pan          poruszył  jeszcze  temat  bezsensownego  według  niego  wydawania
pieniędzy na rząpie. Wykonanie zadaszenia dla rząpi za ponad 180 000 zł według
mieszkańca  jest  bezcelowe.  Poinformował,  że  Narodowy  Instytut  Dziedzictwa
w Warszawie, Wydział w Toruniu wydał opinię, w której jednoznacznie stwierdza,



że wpisanie rząpi do rejestru zabytków nie powinno mieć miejsca. Ponadto nie ma
jednoznacznej  opinii,  co  to  dokładnie  jest.  Kaliszanin  na  koniec  wspomniał
o  kontroli  Komisji  Rewizyjnej,  o  którą  sam  wnioskował  i  która  nie  została
zakończona w 2019 roku, a jej koniec przewiduje się na koniec 2020 roku. Chodzi
o kontrolę procedury i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta
płyty  Głównego  Rynku  -  „Rewitalizacja  Głównego  Rynku”  do  momentu
przekazania tego projektu. 

Ad.8.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.9.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew
Włodarek zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący 
     Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego 
         Rady Miasta Kalisza 

         /... / 
          Zbigniew Włodarek 


