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P r o t o k ó ł Nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 27 stycznia 2015r.
*********************************************************************
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
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Kalisza.
6. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej Kalisza na 2015 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji pani KAMILA
MAJEWSKA witając serdecznie członków komisji oraz przybyłych gości.
Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu.
Ad. 3.
Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok rozpoczął pan Sławomir Chrzanowski,
pytając co tak naprawdę zmienia się w programie?
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Pan Janusz Sibiński zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych wyjaśnił, że program jest modernizowany w zależności od tego co
się na bieżąco dzieje. Zadanie, które uwzględniono w tym roku, a którego wcześniej
nie było, to na pewno badanie ESPAD-owskie. Są to badania dotyczące nadużywania
alkoholu i substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, opierają się na tych
samych narzędziach badawczych w dwóch grupach wiekowych – uczniów III klasy
gimnazjum i II klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Są to dzieciaki poniżej 18 roku życia.
Na tej podstawie dokonywana jest bardzo głęboka, wnikliwa analiza sytuacji, mająca
na uwadze z jednej strony dostępność tychże substancji dla dzieci, z drugiej strony
dowody ich używania, charakterystykę zjawiska. Kalisz uczestniczył w tych badaniach
w poprzednich trzech edycjach i ma możliwość obserwacji jak wygląda sytuacja
w tym zakresie. Cały raport z poprzednich badań zamieszczony został w Internecie,
natomiast w programie zawarto jedynie kilka elementów. Najistotniejszy jest fakt, że
w ostatnim czasie zmieniła się struktura spożywania narkotyków, ze środowiska
amfetaminowego na środowisko marihuany. Ponadto w tym roku uwzględniono także
zjawisko korzystania ze środków zastępczych tzw. dopalaczy, ale także elementy
dotyczące nałogowego korzystania z Internetu oraz innych zachowań
nieakceptowalnych.
Program jest na bieżąco modyfikowany, obecnie miasto chce ponowić kwestię
dotyczącą młodych kierowców, korzystając z wzorca z miasta partnerskiego Hamm.
Jest to program prewencyjny, realizowany we współpracy z Zespołem Szkół
Samochodowych, na etapie uzyskiwania kwalifikacji. Program polega na tym, że
przygotowani edukatorzy spośród rówieśników, a więc troszkę starsze osoby,
spotykają się z kandydatami na kierowców, pod kątem wszystkich niebezpieczeństw,
które są z tym związane, w tym również prowadzenia pojazdu pod wpływem różnych
środków psychoaktywnych. Na co dzień wszyscy wiedzą jakie są tego konsekwencje,
choć nie zawsze wybrzmiewa to w informacjach medialnych, ale często jest tak, że
młodzi ludzie mieli wypadek i nie do końca wypływa co było przyczyną tego
wypadku.
Część zadań to oczywiście kontynuacja działań, główny element to zadania kierowane
na dzieciaki – funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, organizacja obozów, itp.
Pan naczelnik odniósł się również do dyskusji, która toczyła się na posiedzeniu
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza, a dotyczyła
przeznaczenia środków na program alkoholowy i narkomański. W wydziale
przeprowadzono wstępne analizy, z których wynika, że 300 tys. zł przeznacza się na
typowe działania alkoholowe, 84,5 tys. zł – na typowe działania narkomańskie,
natomiast pozostała kwota przeznaczona jest na działania wspólne, tu mieści się
np. trener osiedlowy, świetlice socjoterapeutyczne, realizacja programów
profilaktycznych w szkołach, itp.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (12 głosów za –
12 obecnych).
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Ad. 4 .
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok, komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
w/w projekt uchwały (12 głosów za – 12 obecnych).
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Kalisza przedstawiła pani Katarzyna Wawrzyniak naczelnik Kancelarii Rady
Miejskiej, informując, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na zasadach
ustalonych przez radę, radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży
służbowych. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych gminy. Delegację przewodniczącego rady podpisuje
wiceprzewodniczący wskazany przez radę, stąd w uchwale dokonano stosownego
wskazania.
Pan Dariusz Grodziński zapytał czy zainteresowani powinni wyłączyć się
z głosowania?
Pani Kamila Majewska wyjaśniła, że nie jest to interes prawny radnego.
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (12 głosów za –
12 obecnych).
Ad. 6.
Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej Kalisza na 2015 rok rozpoczęła pani Kamila Majewska, podkreślając, że
w ciągu roku plan pracy może zostać poszerzony.
Radni przyjęli plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza na
2015 rok (12 głosów za – 12 obecnych).
Ad. 7.
Pan Mirosław Gabrysiak zawnioskował, aby posiedzenia komisji
rozpoczynały się o godz. 9:00, jednak pani przewodnicząca poprosiła, aby odbywały
się one o godz. 8:30.
Ad. 8.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodnicząca zamknęła
posiedzenie dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział
w dyskusji.
Protokołowała:
27.01.2015r. E. Pastuszak
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