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PROTOKÓŁ nr 0012.6.36.2017

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 

w dniu 12.05.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2016 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy

rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
7. Pomoc  i  wsparcie  dla  osób  starszych  –  Dzienny  Dom  Pomocy

Społecznej (punkt z planu pracy Komisji). 
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz gości. Podziękował Pani Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej
za gościnę.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący  poinformował  o  wpłynięciu  opinii  RIO,  która  zostanie  dodana
do korespondencji.
Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie przyjęli porządek obrad (10 osób).
Ad.3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2016 rok.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego,  przedstawiła  podstawę
prawną sporządzenia przedmiotowego sprawozdania oraz dokumenty, które się na nie
składają. Następnie omówiła najważniejsze pozycje liczbowe w nim zawarte.
Radny G. Chwiałkowski zwrócił uwagę na wysoką wartość długu w kwocie 173 mln
zł i spytał, czy jest on spłacany.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta,  odpowiedziała,  że na koniec 2016 roku dług
wyniósł 173 mln zł i był on niższy od poprzedniego roku o 13.771.000 zł. Spłacenie
nastąpiło z wolnych środków oraz korekt budżetu w ciągu roku. W roku bieżącym
pojawiły się wolne środki, ale korzystniej jest zamiast 40 mln z przeznaczyć na spłatę
długu,  zaciągnąć  kredyt  i  wyemitować  obligacje,  a  wolne  środki  przeznaczyć  na
zadania  inwestycyjne,  które  są  potrzebne.  Do Prezydenta  ciągle  wpływają  bowiem
pisma z prośbą o wykonanie pewnych zadań. 
Radny Jacek Konopka spytał na jaki okres zaplanowana została emisja obligacji. 
Pani Irena Sawicka odpowiedziała, że chodzi o 15 lat.    
Radny Mirosław Gabrysiak zwrócił uwagę na 34 miliony złotych poręczeń. Skarbnik
wyjaśniła konieczność zabezpieczenia powyższej kwoty w miejskim budżecie.
Radny  Eskan  Darwich  spytał  z  czego  wynikają  oszczędności  (wydatki  wykonane
na niższym poziomie). 
Pani Skarbnik wyjaśniła,  że na tę sytuację miały wpływ wydatki majątkowe, które
zostały wykonane na poziomie 77, 4 %. Do oszczędności przyczyniają się także niższe
od zaplanowanych koszty realizacji zadań oraz przychody z podatków CIT i PIT. 
Po  zakończonej  dyskusji  Przewodniczący  poprosił  o  przegłosowanie  projektu
uchwały:  6  osób  za,  5  osób  wstrzymało  się  od  głosu.  Projekt  uchwały  został
zaopiniowany pozytywnie. 
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  przez  Miasto  Kalisz  pomocy
rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  wyjaśniła,  że  w  roku  2009  podpisane  było
porozumienie z Województwem Wielkopolskim na budowę onkologii, w ślad którego
szły  środki  finansowe  z  budżetu.  Miasto  opłaciło  również  pełną  dokumentację
techniczną tego zadania wraz z projektem. W związku z powyższym należy ją teraz
przekazać do Województwa Wlkp. Wartość dokumentacji wynosi 263.220 zł. Zadanie
jest już rozliczone i zgodnie z umowami całość realizacji wraz z dokumentami musi
być po stronie Województwa. 
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Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  Miasto  dość  często  wspiera  Wojewódzki
Szpital Zespolony i spytał, czy znana jest wysokość środków przekazanych na szpital
za okres 8-10 lat. 
Pani  Skarbnik  zasugerowała,  że  może  taką  informację  przekazać  na  następne
posiedzenie.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
poinformował, że ma przy sobie dane, ale dotyczą one tylko środków przekazanych
na onkologię. 
Radny J.  Konopka przy okazji tematu szpitala poruszył kwestię nowych przepisów
regulujących sieć szpitali, które mają niedługo wejść w życie. Na ich podstawie oprócz
istniejącego  SOR-u  będą  tworzone  przychodnie  przyszpitalne.  W  związku
z  powyższym  spytał,  czy  wiadomo  jak  to  będzie  funkcjonować  w  Kaliszu,  czy
możemy taką wiedzę pozyskać. Stwierdził, że z punktu widzenia mieszkańców będzie
to ważniejsze, niż ilość przekazanych pieniędzy.
Przewodniczący Komisji zgodził się, że należy o to spytać, ale powrócił do tematu
przekazywanych  środków  i  spytał,  czy  oprócz  Marszałka,  który  bezpośrednio
nadzoruje szpital, Miasto ma kontrolę nad przekazywanymi dotacjami. Czy wiadome
jest jak są wydatkowane przekazane pieniądze, czy miało to wpływ na polepszenie się
oferty szpitala. 
Pani Skarbnik wyjaśniła sposób przekazywania przez Miasto dotacji, która zawsze jest
przekazywana na konkretny cel. Rozliczanie następuje za pomocą faktur.
Przewodniczący spytał, czy Miasto ma kontrolę nad tym, czy sprzęt służy kaliszanom,
czy jest wykorzystywany komercyjnie, albo czy leży nieużywany w szafie. 
Pani Skarbnik oznajmiła, że Miasto nie ma prawa ingerować, jacy pacjenci mogą być
leczeni sprzętem, na który przekazało dofinansowanie. Zwróciła uwagę, że dotacja nie
pokrywa się z faktyczną ceną zakupu sprzętu, a jest jedynie jakimś procentem całej
kwoty  wydatkowanej  na  ten  cel.  Miasto  uważa,  że  Dyrektor  Szpitala  powinien
zwracać się bowiem również do Starosty i do gmin ościennych, aby oni również mięli
swój udział. 
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
dopowiedział, że Urząd rozlicza zakup i dotację i na tym jego rola się kończy. Miasto
nie  ma  wpływu  na  wykorzystanie  sprzętu.  Jedynie  Marszałek  ma  nadzór  nad
szpitalem.
Przewodniczący  Komisji  zasugerował,  aby  zwrócić  się  do  Marszałka  z  prośbą,
aby  objął  swoim nadzorem Wojewódzki  Szpital  Zespolony  pod  kątem rozliczenia
i  wykorzystania dotacji,  wykorzystanie sprzętu oraz organizacyjnie jak funkcjonuje
szpital by poprawić sytuację zdrowotną mieszkańców.
Radny J. Konopka stwierdził, że przecież Miasto ma swoich przedstawicieli w Radzie
Społecznej  szpitala  i  poprzez  nich  może  uzyskać  informacje  na  powyższy  temat.
Po drugie powrócił do swojego pytania o funkcjonowaniu szpitala po wejściu w życie
nowych  przepisów  dotyczących  sieci  szpitali  oraz  utworzenia  przychodni
przyszpitalnych. 
Radny Dariusz Witoń zaproponował jako przedstawiciel Miasta w Radzie Społecznej
szpitala, że na następne posiedzenie Komisji zaprosi przedstawiciela szpitala.
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Radny  Mirosław  Gabrysiak  nie  chciałby  się  wypowiadać  w  kwestii  przekazania
do szpitala wieczorynki oraz pogotowia,  natomiast  co do dotacji  z  budżetu Miasta
to jego zdaniem nie  są  to  duże  kwoty.  Budżet  szpitala  wynosi  około  120 mln  zł,
a przekazywane dotacje były na kwotę 300 – 500 tys. zł rocznie. 
Przewodniczący  złożył  zatem wniosek  formalny  skierowany  do  Przewodniczącego
Rady, aby zwrócił się do Marszałka oraz Rady Społecznej szpitala w celu zaproszenia
na  Komisję  oraz  przedstawienia  informacji  na  temat  funkcjonowania  i  organizacji
dotychczasowej oraz po wejściu w życie nowej ustawy, a także wykorzystania dotacji
z budżetu Miasta od 2010 roku.
Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie przyjęli wniosek (12 osób).
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  omówiła  wnioski  merytorycznie  wynikające
z działalności Komisji.
Radny Eskan Darwich nawiązał do wniosku w sprawie przekazania środków na rzecz
schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  celu  zainstalowania  monitoringu  oraz
oświetlenia i spytał, czy już w tym roku były przekazywane pieniądze na ten sam cel?
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  Kierownik  schroniska  jedynie  proponuje  zmianę
pomiędzy paragrafami w ramach swojego budżetu.
Radny  Zbigniew  Włodarek  spytał  o  uzasadnienie  do  zapewnienia  posiłku
regeneracyjnego dla schroniska.
Radny  Konopka  spytał  o  szczegóły  dotyczące  remontu  i  przeznaczenia  budynku
magazynowego obok Centrum Interwencji Kryzysowej.
Wiceprezydent  Pawliczak  poinformowała  o  planach  organizacji  świetlicy
socjoterapeutycznej w budynku magazynowym. Środki na remont i adaptację budynku
mają pochodzić z tzw. „kapslowego”. 
Radna  Mancewicz  spytała,  czy  budynek,  w  którym  mieści  się  CIK  jest  w  pełni
wykorzystany?  Zaproponowała  także  organizację  kolejnego  posiedzenia  komisji
w CIK przy Granicznej.   
Radni  pozytywnie  zaopiniowali  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały
budżetowej na 2017 rok. Za głosowało 7 osób, 5 osób wstrzymało się.
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego
projektu uchwały. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 5 osób za, 6 osób wstrzymało się
od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad.7. Pomoc i wsparcie dla osób starszych – Dzienny Dom Pomocy Społecznej
(punkt z planu pracy Komisji). 
Pani  Joanna  Wojdziak,  Dyrektor  Dziennego  Domu  Pomocy  Społecznej
poinformowała, że na tę chwilę w placówce przebywa 110 osób, w wieku od 60 do 94
lat.  Ponad połowa to  osoby po 80-tym roku  życia.  Placówka organizuje  seniorom
wolny czas. Zapewnia także posiłek w postaci obiadu. Z oferty placówki korzystają
emeryci z własnymi mieszkaniami, a terenu całego miasta. Podopieczni DDPS mogą
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brać udział  w wielu zajęciach przygotowanych przez personel (m.in.  edukacyjnych
oraz  integracyjnych,).  DDPS  współpracuje  z  placówkami  edukacyjnymi:
przedszkolami, szkołami, domem dziecka (wspólnie z podopiecznymi tego ostatniego
placówka  przygotowuje  festyn  pierogowy).  Za  korzystanie  z  oferty  placówki
podopieczni  wnoszą  opłatę,  której  wysokość  jest  ustalona  przez  radę  miejską
i  uzależniona  od  dochodów  poszczególnych  podopiecznych.  Za  jeden  dzień
uczestnictwa osoby skierowane do placówki płacą od 4,10 do 7 pln (w cenie  jest
obiad). Pozostałe koszta pokrywa Miasto. Placówka czerpie dochody z wynajmu sali
i  sprzedaży  dodatkowych obiadów.  Średni  dochody placówki  to  około  150 tys.  zł
rocznie. Te pieniądze odprowadzane są do kasy miejskiej.  
Dyrektor placówki poinformowała o potrzebie remontu stołówki, łazienki problemach
z komputerem księgowej,  konstrukcją  przeszklonej  ściany i  przeciekającym dachu,
który jest niszczony przez ptaki. Szefowa DDPS zapowiedziała rozmowy z prezesem
spółdzielni mieszkaniowej, do której należy budynek. 
Pani  skarbnik  poprosiła  szefową  placówki  o  zgłoszenie  wniosku  do  Miasta,
dotyczącego pozyskania środków na zakup komputera i remont łazienki. 
Przewodniczący podziękował  dyrektorce  DDPS za efektywną pracę i  zadeklarował
dalsze wsparcie placówki ze strony Miasta.
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
- Pani Skarbnik poinformowała, że opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
i informacji o stanie mienia wraz z objaśnieniami jest pozytywna. 
-  W  czasie  obrad  komisji  radni  wysłuchali  wystąpienia  pani  Ewy  Kucharskiej
z  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  Wiedzy  o  Szczepieniach  „STOP  NOP”.
P. Kucharska poprosiła komisję o organizację otwartej  debaty dotyczącej szczepień
i możliwości wyświetlenia filmu, związanego z powyższą tematyką.    
Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski
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