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Radny Rady Miasta Kalisza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27 czerwca uprzejmie informuję, iż Miasto Kalisz

w ramach możliwości finansowych wspiera funkcjonowanie szpitali podległych Samorządowi

Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowych.

W latach 2015-2018 z budżetu Miasta Kalisza udzielane były następujące dotacje:

 w 2015  r.  –  100.000  zł  z  przeznaczeniem  na  remont  Oddziału  Rehabilitacyjnego

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

 w  2016  r.  –  300.000  zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  aparatury  medycznej  dla

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz 140.000

zł z przeznaczeniem na remont budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, 

 w 2018 r.  –  210.000 zł  z  przeznaczeniem na  dofinansowanie  i  refundację  zakupu

sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza.

Ponadto  w  odpowiedzi  na  wiosek  Dyrektora  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  im.

Ludwika  Perzyny  w  Kaliszu  dnia  27  czerwca  br.  podjęta  została  uchwała  w  sprawie

udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego Typ A w

kwocie 200 000 zł. 

Bardzo dziękuję za Pana zainteresowanie problemami ochrony zdrowia w naszym mieście.

Mając  na  uwadze,  iż  zdrowie  jest  dla  nas  wszystkich  wartością  nadrzędną  staram  się,

dokonując  analizy  środków,  reagować  na  każdą  prośbę  w  sprawie  pomocy  finansowej
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skierowaną  do  mnie  przez  osoby  zarządzające  placówkami  służby  zdrowia  z  których

korzystają w większości mieszkańcy Kalisza. 

W zakresie postawionego przez Pana Radnego pytania informuję, iż w bieżącym roku Miasto

nie  posiada  wolnych  środków,  które  mogłyby  być  przeznaczone  na  sfinansowanie

powyższych zakupów. Natomiast w odniesieniu do roku 2020 powyższy wniosek poddany

zostanie analizie przy konstruowaniu projektu przyszłorocznego budżetu.

W  zakresie  pogłosek  dotyczących  przygotowań  do  komercjalizacji  kaliskiego  szpitala

wystąpiłem z pismem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego  w powyższej sprawie. 




