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Protokół Nr 0012.7.16.2020 
  z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Kalisza, które odbyło się w dniu 17.01.2020 r.
****************************************************************
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. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2020 r.
6. Korespondencja:
 pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  zaopiniowania  realizacji

programów polityki zdrowotnej w 2020 roku.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
• Informacja dotycząca przyznania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej,  pan  Mirosław  Gabrysiak,  który  powitał  wszystkich  obecnych  radnych
i gości.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 11 osób za ( 11 obecnych). Porządek
obrad został jednomyślnie zatwierdzony.

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Projekt  uchwały  przedstawił,  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.
Radny Eskan Darwich spytał czy z racji tego, że mamy wyższą akcyzę na alkohol, czy
spowoduje  to,  że  będą  większe  wpływy  do  budżetu  Miasta  Kalisza.  Pan  Janusz
Sibiński odpowiedział, że najprawdopodobniej tak, ale będzie to skutkowało dopiero
w 2021 roku.  Akcyza,  która została wprowadzona teraz,  będzie dotyczyła wartości
sprzedaży za rok 2020 i na podstawie wartości za 2020 rok będzie określana opłata za
korzystanie z zezwolenia w przyszłym roku. Radny Eskan Darwich dopytywał, czy
można z przeliczeń ustalić, jakie to będą środki finansowe. Pan Sibiński oznajmił, iż



na wartość  sprzedaży składa się  dużo czynników takich jak np.  likwidacja dużych
punktów oraz omijanie przez prowadzących sprzedaż opłat za korzystanie z zezwoleń,
poprzez zmianę podmiotu prowadzącego. Osoba, firma ma kilka różnych działalności
pod  różna  nazwą  i  pomimo  przekroczenia  poziomu  obrotu,  gdzie  generowałaby
większe opłaty za prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych firma A rezygnuje
z  zezwoleń,  a  na  jej  miejsce  wchodzi  firma  B,  która  płaci  opłatę  podstawową.
Najbardziej stabilnym podmiotem, jeżeli chodzi o opłaty z korzystania z zezwoleń są
duże sieci, sklepy wielkopowierzchniowe. Niestety niedawno zamknięto sklep Tesco
i tym samym około 30.000 złotych rocznie nie będzie wpływało do budżetu Miasta. 
Radny Grzegorz Chwiałkowski wspomniał, że od 17 lat słucha o profilaktyce. Dodał,
że od 1959 r.  jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, w tym czasie
bardzo dużo dzieci przewinęło się przez ten klub. Powiedział,  że najlepszą metodą
odciągnięcia młodzieży od alkoholu i narkotyków jest sport. W KTW są trenerzy –
społecznicy, którzy dostaliby więcej pieniędzy na sport  i  tym samym więcej dzieci
uprawiałoby aktywność fizyczną. Jeżeli trener ma jeden trening i przychodzi do niego
20 zawodników, to mogłoby się to zwiększyć i  trenować np.  40 zawodników. Pan
Sibiński  powiedział,  że  pieniądze  przeznaczone  na  program  profilaktyki
i rozwiązywanie problemów alkoholowych to nie są finanse dla trenerów i klubów
sportowych.  Łącząc  kwestię  profilaktyki,  problem  jest  nie  tylko  kaliski,
a ogólnopolski. Jest to zderzenie dwóch światów: olbrzymiego biznesu alkoholowego
oraz nadużywania alkoholu przez osoby nieletnie. Dodał, że tzw. „małpki” są bardzo
popularne wśród społeczeństwa.  Ponadto ponad milion kobiet jest uzależnionych od
alkoholu.  Uzależnione są  także osoby znane,  nie  tylko osoby leżące na ulicy.  Pan
Sibiński powiedział, że przede wszystkim należy edukować osoby dorosłe, np., jeżeli
widzą jak młode osoby kupują alkohol i sprzedawca go wydaje, a dorośli nie reagują
na takie sytuacje, dają przyzwolenie. 
Radny  Mirosław  Gabrysiak  spytał,  czy  Abstynencki  Klub  Wzajemnej  Pomocy
„Jantar” otrzymuje pieniądze z tego programu. Pan Sibiński odpowiedział twierdząco.
Radny Gabrysiak powiedział,  że widział pusty lokal i bardzo dużo „małpek” przed
wejściem  do  tego  klubu.  Pan  Sibiński  powiedział,  że  klub  pomaga  bardzo  wielu
osobom. 
Radny  Leszek  Ziąbka  powiedział,  że  należy  iść  w  stronę  profilaktyki,  ponieważ
procent uzależnienia jest stały, nie spada i zawsze było to około 20%. 
Radny  Marcin  Małecki  zauważył,  że  około  7  lat  temu  rosła  ilość  osób  pijących
alkohole  niskoprocentowe,  w tej  chwili  przez  ”małpki”  rośnie  ilość  osób pijących
napoje wysokoprocentowe 30-40%. Dodał, że znowu Polacy piją mocne trunki. Radny
Marcin  Małecki  zauważył,  że  dobrym  pomysłem  jest,  żeby  w  przyszłym  roku
w budżecie znalazło się więcej pieniędzy na zajęcia sportowe. 
Radny  Eskan  Darwich  zapytał  czy  są  efekty  wprowadzenia  w  innych  miastach
ograniczeń w sklepach monopolowych.  Pan Sibiński powiedział,  że w Kaliszu jest
możliwość  wprowadzenia  ograniczenia  sprzedaży  alkoholu  w  godzinach  nocnych,
robione były m.in. analizy straży miejskiej, ludzi, innych podmiotów, czy widzą taką
potrzebę wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i nie
było zainteresowania. Dodał, że sklepy nocne nie generują problemu. Jeżeli chodzi
o inne miasta, wprowadzono ograniczenia, ale docelowo zrezygnowano z nich.
Głosowanie:  10  osób  za,  1  brak  głosu  (11  obecnych).  Projekt  uchwały  został
pozytywnie zaopiniowany.



Ad. 4. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Projekt  uchwały  przedstawił,  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.
Głosowanie:  11  osób  za  (11  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad. 5. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2020 r.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław
Gabrysiak powiedział, że w ciągu roku, jeżeli jest taka potrzeba to do planu pracy
można dopisać dodatkowe punkty. Plan pracy został przyjęty. 

Ad. 6. Korespondencja:
 pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  zaopiniowania  realizacji
programów polityki zdrowotnej w 2020 roku.
Głos w punkcie zabrał radny Marcin Małecki, który zapytał czy jest jakaś informacja
z Ministerstwa o szczepionce przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Pan Tomasz
Rogoziński,  powiedział,  że  z  informacji,  jakie  otrzymali  od  firmy  ahmed  -
dystrybutora,  dostawa planowana jest  do 15 lutego br.,  aby dokończyć szczepienia
z 2019 roku.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  powiedział,  że
niektóre  programy realizowane  przez  NFZ są  trudnymi  programami  -  programami
martwymi, ponieważ w niektórych zamysły wymagają, żeby np. uczestnicy nie mogli
nigdy  wcześniej  chorować  na  choroby  układu  krążenia.  Jeżeli  taką  informację
w sprawozdaniu się wpiszę, to fundusz NFZ nie zapłaci za taką osobę. 
Tomasz  Rogoziński,  naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
uzupełnił, że programy realizowane są w powiązaniu z lekarzami z różnych dziedzin
medycyny  i  opiniowane  przez  zespół  specjalistów,  którzy  wskazują  na  celowość
realizacji.  Dopiero wtedy trafia to do radnych. Dodał, że wcześniej występuje więc
preselekcja programu.
Radna Elżbieta Dębska oznajmiła, że dobrym pomysłem jest wprowadzenie programu
dotyczącego nadwagi i otyłości. Wspomniała też, że w tamtym roku przeprowadzane
były  warsztaty  żywieniowe  dla  dzieci  i  młodzieży,  "małe  granty"  dla  dzieci
z cukrzycą, ale niestety granty są trudne do przeprowadzenia, ponieważ było bardzo
dużo zajęć w krótkim czasie. 
Tomasz  Rogoziński,  naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
poinformował, że "małe granty" są to zadania realizowane w bardzo skoncentrowanym
czasie 90 dni, w którym realizator musi wykonać zadanie, do którego się zobowiązał,
a limit finansowy wynosi 10 000 zł.
Radny Marcin Małecki spytał czy zakupione szczepionki będą zabezpieczone, żeby
dwie dawki szczepionki trzymać razem w Kaliszu, żeby nie było takiej sytuacji jak
w  2019  roku.  Tomasz  Rogoziński,  naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych  odpowiedział,  że  w  ramach  konkursu  w  2019  r.  oraz  2020  r.,
w  warunkach  umowy  zawsze  jest  zabezpieczenie,  kiedy  prosi  się  wykonawcę
szczepień  o  dostarczenie.  Dodał,  że  zabezpieczono  pod  każdym względem interes
Miasta i  jego mieszkańców. Dostawca zobowiązuję się do dostarczenia,  ale Miasto
Kalisz nic innego nie może zrobić.
Głosowanie: 11 osób za ( 11 obecnych). Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię.



Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
Informacja dotycząca przyznania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław
Gabrysiak  poinformował,  że  wniosek  dotyczy  pani  █████  ██████* i  jeżeli
komisja  nie  ma  nic  przeciwko,  to  sprawa  ta  zostanie  omówiona  na  kolejnym
posiedzeniu komisji, ponieważ nie uzyskano do tej pory dodatkowych informacji.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia
i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław  Gabrysiak  zamknął  posiedzenie  dziękując
wszystkim za udział oraz dyskusję.

       Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Kalisza

/.../
Mirosław Gabrysiak

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik
Kancelarii Rady Miasta. 


