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P R O TO K Ó Ł   nr 0012.6.12.2015

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miejskiej Kalisza, które odbyło się w dniu 13.11.2015r.

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

*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia

dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z

organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.

6. Analiza  zasad  przyznawania  zasiłków  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w Kaliszu i  egzekucji  należności obywateli  celem wypracowania
nowej metody – wniosek Komisji Rewizyjnej.

7. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
8. Pismo  Przewodniczącego  RMK  ws  wyrażenia  opinii  przekazania  środków

finansowych na remont szpitala w Wolicy k/Kalisza.
9. Korespondencja

- pismo Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.

+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-
2029
*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.



Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji witając 
wszystkich radnych, naczelników oraz przybyłych gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej, poszerzając go o punkty:
-jako punkt 8: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
-jako punkt 9: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2015-2029
Głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad: wszyscy za 9/9.

Ad.3.  Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Projekt uchwały przedstawił pan Aleksander Quoos, Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych.  Oznajmił,  iż  projekt  uchwały  dotyczy  komisji
lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: wszyscy za 9/9.

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Projekt uchwały przedstawił pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych.  Oznajmił,  że  program  ten  jest  ustawowo
obowiązkowy  i  co  roku  podlega  modyfikacji.  Dodał,  że  zarówno  „Program
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2016”  oraz  „Wieloletni
program  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” były
poddane dwuetapowym konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi.
Zostały one zaopiniowane przez Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 
Radny Eskan Darwich zapytał o ilość organizacji które funkcjonują.  
Pan Janusz Sibiński odpowiedział, że na bieżąco są robione weryfikacje. Około 30 %
to organizacje martwe. 
Radny Grzegorz Chwiałkowski dodał, że złotówka która jest dawana przez miasto dla
Banku Chleba będzie dawać 20 zł. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: wszyscy za 10/10.

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  programu
współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.
Projekt uchwały przedstawił pan Janusz Sibiński w punkcie 4. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: wszyscy za 10/10.

Ad.6.  Analiza  zasad  przyznawania  zasiłków  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Kaliszu i egzekucji należności obywateli celem wypracowania nowej
metody – wniosek Komisji Rewizyjnej.



Pani Eugenia Jahura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oznajmiła, iż
zasady przyznawania zasiłków określa ustawa o pomocy społecznej. Dodała, że każdy
obowiązek  działania  jest  zindywidualizowany  i  polega  na  dostosowaniu  pomocy
społecznej do potrzeb i możliwości osób i rodzin z nich korzystających. Zaspokajanie
potrzeb powinno być ukierunkowane w pierwszej  kolejności,  na  te  osoby które ze
względu na całkowity brak dochodów lub ich nieznaczną wysokość bez udzielenia
pomocy nie byłyby w stanie egzystować. Pani dyrektor dodała, że prawo do świadczeń
pieniężnych  pomocy  społecznej  ustala  się  przez  porównanie  dochodu  tej  osoby  z
odpowiednim  kryterium  dochodowym.  Oprócz  tego  rodzina  powinna  spełniać
przesłanki,  które  są  określone  w art.  7  ustawy o  pomocy  społecznej.  Pani  Jahura
omówiła  szczegółowo  świadczenia  pieniężne:  zasiłki  stałe,  okresowe,  celowe,
świadczenia fakultatywne oraz zasady zwrotów zasiłków. 
Radny Roman Piotrowski zapytał o zestawienie niepełnych emerytur w 2010 roku. 
Pani Jahura odpowiedziała, do marca 2014 roku osoby miały przyznawane emerytury
według starych przepisów. Dostali oni kwotę najniższej emerytury. Dodała, że w 1999
roku wyszły nowe przepisy mówiące o kapitale początkowym. 
Radny Dariusz Witoń poruszył temat skargi pana Iwanowa odnośnie przyznania mu
innego świadczenia.  
Pani Jahura odpowiedziała, że pan Iwanow dostał większą kwotę zasiłków celowych.
Dodała, że nie posiadał on uprawnień do korzystania z zasiłku stałego.  
Radny Eskan Darwich dodał,  że od 1 stycznia wchodzi nowa zasada „złotówka za
złotówkę”. 

Ad.7. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: wszyscy za: 11/11.

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani  Skarbnik,  Irena Sawicka przestawiła  projekt  uchwały  w części  merytorycznej
wynikającej z zakresu działania komisji.  
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: wszyscy za: 11/11.

Ad.9.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015-2029.
Pani  Skarbnik,  Irena Sawicka przestawiła  projekt  uchwały  w części  merytorycznej
wynikającej z zakresu działania komisji.  
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: wszyscy za: 11/11.

Ad.10. Pismo Przewodniczącego RMK ws wyrażenia opinii przekazania środków
finansowych na remont szpitala w Wolicy k/Kalisza.
Radna Jolanta Mancewicz zapytała dlaczego kwota środków pieniężnych zawartych
we wniosku jest tak duża. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w szpitalu nastąpiła awaria węzłów sanitarnych, ich
stan techniczny uległ pogorszeniu. Dodała, że z chwilą kiedy pojawią się wolne środki
w 2016 roku lub środki z tytułu poręczeń mogą wrócić do rozważań. 
Wiceprezydent Karolina Pawliczak dodała, że zostało sporządzone pismo przez pana
prezydenta, iż są na etapie planowania budżetu na przyszły rok.



Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Andrzej Plichta oznajmił, iż szpital ten obsługuje
głównie mieszkańców Kalisza. Dodał, że do realizacji tematu przejdą po I kwartale
2016 roku. 
Pani Skarbnik sformułowała wniosek formalny, iż z chwilą pojawienia się wolnych
środków  w  2016  roku  komisja  zwróci  się  z  prośbą  o  uwzględnienie  wniosków
dofinansowania szpitala. 
Wniosek został poddany pod głosowanie: wszyscy za 11/11. 
Radny Dariusz Witoń zasugerował by władze miasta wystąpiły o tę  informację do
szpitali. Pani Skarbnik dodała, iż dyrekcja szpitala powinna zaangażować również inne
gminy lub powiat. 

Ad.11. Korespondencja.
Pismo Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny - przyjęte do wiadomości. 

Ad.12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Martin Zmuda zgłosił wniosek formalny, iż po zapoznaniu się z odpowiedzią z
dnia 16 października 2015r. na wniosek nr 0012.6.69.2015 Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza z 11 września 2015 r. komisja uznała
przedmiotową odpowiedź za satysfakcjonującą.
Głosowanie: 6 osób za, 4 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania/ 11
osób obecnych. 
Radny Jacek Konopka zapytał radnych co z tej odpowiedzi wiemy o stanie techniczno-
użytkowym przychodni. 
Radna  Jolanta  Mancewicz  uznała,  że  odpowiedź  ta  nie  jest  wyczerpująca,  brakuje
dokumentacji fotograficznej. 
Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  dodała,  iż  nie  posiadają  dokumentów
świadczących  o  tym  jaki  był  stan  techniczno-użytkowy  nieruchomości  po
zlikwidowanym  MZOSZ-ie.  Jest  to  majątek  miasta  i  zgodnie  z  opinią  radców
prawnych nie ma potrzeby szczegółowej analizy, gdyż nic się nie zmienia, nawet w
zakresie zarządzania. 
Radny  Jacek  Konopka  zauważył,  że  istnieje  problem  kosztów  związany  z
opracowaniem tego raportu. 
Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  dodała,  że  wszystkie  procedury  likwidacyjne
zostały dokonane. 
Do dyskusji włączył się radny Dariusz Witoń, radna Jolanta Mancewicz, radny Martin
Zmuda oraz radny Mirosław Gabrysiak.
Przewodniczący Komisji, pan Andrzej Plichta złożył wniosek formalny o zakończenie
dyskusji. 
Głosowanie nad wnioskiem: 6 osób za, 4 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się od
głosowania/ 11 osób obecnych. 
Radny Eskan Darwich zgłosił wniosek formalny by zaprosić na posiedzenie Komisji
Pana  Prezesa  Kaliskich  Linii  Autobusowych  oraz  przedstawiciela  Wydziału  Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu przedstawienia założeń systemu
kart chipowych, które upoważniają do darmowych przejazdów komunikacją miejską. 
Do dyskusji  nad wnioskiem dołączył  radny Dariusz  Witoń,  radny Jacek Konopka,
radny Mirosław Gabrysiak, pani Skarbnik oraz pan Andrzej Plichta. 



Głosowanie nad wnioskiem: wszyscy za 10/10. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej,  pan  Andrzej  Plichta  zaproponował  by  następne
posiedzenie  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  połączyć  z  Komisją
Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

Ad.13. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  Przewodniczący  podziękował  za
dyskusję.

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski


