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Protokół Nr 0012.6.47.2018
  z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Kalisza 
w dniu 18 maja 2018 roku.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Kaliska Rada Seniorów – działalność,  współpraca,  polityka Miasta

dotycząca osób starszych.
4. Korespondencja

-  uchwała  Nr  11/616/2018  Kolegium  RIO  w  Poznaniu  z  dnia  24
kwietnia 2018r.
-  uchwała  Nr  SO  –  0954/47/Ka/2018  Składu  Orzekającego  RIO
w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r.
-  pismo Prezesa  Zarządu Pleszewskiego  TBS Sp.  z  o.o.  w sprawie
eksmisji lokatorów.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamkniecie posiedzenia.

+  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
+  Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.



Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej Pan Dariusz Witoń witając wszystkich obecnych. 
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący  komisji  przedstawił  porządek  obrad  oraz  nowe  punkty,  o  które
zostanie poszerzony. Po zatwierdzeniu kworum przystąpiono do głosowania  porządku
obrad (8 osób za – wszyscy obecni).
Ad.  3.  Kaliska  Rada  Seniorów  –  działalność,  współpraca,  polityka  Miasta
dotycząca osób starszych.
Głos  zabrała  Pani  Grażyna  Mazurek  Przewodnicząca  Kaliskiej  Rady  Seniorów.
Podziękowała  za  zaproszenie  i  opowiedziała  o  współpracy  Miasta  Kalisza  z  Radą
Seniorów. Kaliska Rada Seniorów rozpoczęła swoją kadencję w dniu 10.11.2016r. 
W skład Rady Seniorów oprócz Pani Grażyny Mazurek wchodzi wiceprzewodniczący
Zdzisław Mikołajczak, sekretarz - Krystyna Krzywda, członkowie: Barbara Bartosik,
Zdzisław  Grajek,  Mirosław  Jurek,  Marian  Kruk,  Marianna  Wasiak,  Tomasz
Grochowski,  Piotr  Lisowski,  Tomasz  Rogoziński.   Na  początku swojej  prezentacji
Pani Mazurek przedstawiła kilka informacji  o tym co pomaga w sprawnym działaniu
Rady  Seniorów.  Podziękowała  Wydziałowi  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
za  wzorową  obsługę  administracyjną.  Nadmieniła  również  o  możliwościach  jakie
stworzył WSSiM, aby zorganizować spotkania Rady oraz spotkania z mieszkańcami.
Pani  Mazurek  mówiła  o  liczbie  organizowanych  spotkań  Rady  Seniorów,
uczestniczeniu  w  różnych  konferencjach  tematycznych  poświęconych  ludziom
starszym, szkoleniach, projektach, (np.  Równi na Starcie,  Dom Seniora -   niektóre
z  tych  projektów  są  realizowane  tylko  w  Kaliszu).  Pani  Mazurek  opowiedziała
o celach jakie Kaliska Rada Seniorów wytyczyła sobie do zrealizowania. Chciałaby
przedstawić owe cele organizacjom, które działają na rzecz osób starszych. Spotkać się
z  poszczególnymi  Dyrektorami  jednostek,  które  zajmują  się  sprawami  związanymi
zarówno  z  opieką  na  rzecz  osób  starszych,  jak  również  poprawiającymi
funkcjonowanie  osób  starszych  w  mieście.  Zapoznać  się  z  działaniami  Urzędu
i jednostkami pomocniczymi Urzędu realizującymi zadania na rzecz osób starszych -
dotyczyło to polityki mieszkaniowej, zdrowotnej, społecznej. Trzecim punktem było
stworzenie  warunków  do   komunikacji  Rady  z  Mieszkańcami.  Następnie  pani
Mazurek  opowiedziała  o  zwizytowaniu  organizacji  pozarządowych,  które  działają
na rzecz osób starszych.  Rada Seniorów zaprosiła  na  spotkanie  również wszystkie
Rady  Osiedlowe,  na  którym  zostały  sformułowane   dwie  uchwały  dot.  poprawy
dostępności komunikacji  dla  osób starszych oraz  o gimnastyce dla osób starszych.
Pani Grażyna wspomniała o spotkaniu z Zarządem Dróg i Komunikacji, na którym
rozmawiano o możliwości skrócenia czasu dojazdu  autobusu w kierunku  działek
na  Szałe  oraz  w  kierunku  ogródków  działkowych  położonych  przy  ulicy
Wrocławskiej. Mówiono o zlikwidowaniu barier architektonicznych, które występują
przy  Arenie,  założeniu  oświetlenia   oraz  chodnika  przy  przystanku  kolejowym
w Szczypiornie. 
Pan Witoń zapytał, jakie stanowisko w tej sprawie przyjęły PKP. Uzyskał odpowiedź,
że sprawa jest w trakcie załatwiania.
Następnie  pani   Mazurek  mówiła  o  zainicjowaniu  spotkań  z  kierownikami
odpowiednich jednostek Urzędu Miasta.



Temat służby zdrowia okazał się tematem trudnym, ponieważ dotyczy on Narodowego
Funduszu  Zdrowia,  a  nie  Miasta.  Natrafiono  na  moment  zmian  w  Ministerstwie
Zdrowia więc odstąpiono od tematu, ale zapoznano się z programami zdrowotnymi
proponowanymi  przez  Urząd  Miasta  np.  Białe  Niedziele.  Z  kolei  w  spotkaniu
dotyczącym  mieszkalnictwa  uczestniczyła  Pani  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu
Budynków - Marzena Wojterska, która zapoznała Radę Seniorów z przepisami ustawy
o  ochronie  praw  lokatorów,  sposobami  rozwiązywania  problemów  związanych
z  zadłużeniem  opłat  czynszu  z  potrzebami  mieszkaniowymi   osób  starszych  oraz
sytuacji mieszkaniowej osób starszych. Pan Tomasz Rogoziński mówił o projekcie,
który był realizowany przez Miasto, czyli o Domu Seniora i 38 mieszkaniach dla osób
starszych. Następnym ważnym tematem dotyczącym osób starszych był temat pomocy
społecznej.  Spotkanie  odbyło  się  dzięki  pomocy  Pani  dyrektor  Domu  Pomocy
Społecznej oprócz Pani Haliny Szalskiej uczestniczyła Pani dyrektor MOPS Eugenia
Jahura.  Po  zapoznaniu  się  ze  strategią  rozwiązywania  problemów  społecznych
ustalono,  iż  każda  forma  pomocy  umożliwiająca  pozostanie  osoby  starszej  w  jej
środowisku zamieszkania jest działaniem słusznym dla obu zainteresowanych stron.
Ustalono, że usługi opiekuńcze powinny nie tylko uwzględniać podstawowe potrzeby
życiowe ale i potrzeby wyższego rzędu a w szczególności kontakt z drugą osobą, który
dla  osób starszych jest  podstawą chęci  do życia.  Poruszono problem braku miejsc
w mieście, w których mogłyby  spotykać się osoby starsze, w szczególności chodziło
o małą ilość Klubów Seniora działających na terenie naszego miasta. Brak możliwości
wychodzenia  z  domu  i  integrowania  się  z  innymi  może  spowodować  izolację
i  potrzebę  usług  opiekuńczych.  Przy  zwiększającej  się  liczbie  osób  starszych  bez
zaplecza  rodziny  wystąpi  potrzeba  zwiększenia  liczby  miejsc  w  Domu  Pomocy
Społecznej.
Na stronie Urzędu Miasta utworzono zakładkę - Kaliski Senior. Rada Seniorów została
współredaktorem  gazetki  Super  Senior.  Odbyło  się  osiem  spotkań  integracyjnych
dla osób starszych finansowanych przez unię europejską. W spotkaniach uczestniczyły
osoby  z  różnych  środowisk.  Pani  Mazurek  mówiła  również  o  wyjeździe
przedstawicieli  stowarzyszeń  na  Nadzwyczajną  Sesję  Sejmiku  Wielkopolskiego
poświęconą osobom starszym. Po powrocie wystąpiono z propozycją, aby problemy
osób starszych przedstawić również naszej Kaliskiej Radzie Miasta i tak też zrobiono.
Pani Mazurek mówiła również o zorganizowaniu spotkania z Powiatowym  Urzędem
Pracy  oraz  organizacjami  społecznymi,  które  zaowocowało  utworzeniem  bazy
i  odrębnego  stanowiska  dla  osób  w  wieku  starszym,  gdzie  można  zgłosić  się,
aby  podjąć  pracę.  Kończąc  swoją  wypowiedź  pani  Mazurek  przedstawiła  plany
najbliższych  spotkań.
Radny  Witoń  zapytał  o  ilość  osób  starszych  otrzymujących  emerytury  w  kwocie
poniżej 2 000 zł. W odpowiedzi uzyskał informacje, że ta grupa to aż 95%. 
Pan  Grzegorz  Chwiałkowski   zaprosił  seniorów  wraz  z  wnukami,  aby   wspólnie
spędzić wolny czas pływając łodziami po rzece Prośnie. 
Pan  Witoń  podziękował  przewodniczącej  Rady  Seniorów  Pani  Grażynie  Mazurek
za wyczerpującą wypowiedź.



Ad.  4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Aneta Ochocka przedstawiła podstawę prawną
podjęcia  przedmiotowego  projektu  uchwały,  która  jest  niezbędna  w   procedurze
absolutoryjnej. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 4 os. za, 5 os. wstrzymało się.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.5.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Pani Aneta Ochocka – Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta przedstawiła
zmiany, które dotyczą merytorycznie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.
O  zabranie  głosu  poprosiła  radna  Jolanta  Mancewicz.  Wyraziła  zadowolenie
z modernizacji kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej. 
Pytanie miał również przewodniczący Komisji Pan Dariusz Witoń, który upewnił się
czy  zapisane  środki  będą  wystarczające  na  funkcjonowanie.  Poprosił  również
o  przygotowanie  informacji,  jakie  są  średnie  wynagrodzenia  pracowników
w jednostkach pomocy społecznej.
Radny  Jacek  Konopka  zapytał  o  miejsca  w  prywatnych  żłobkach.  Jak  wygląda
sytuacja z ilością miejsc dla dzieci.  Czy jest możliwość utworzenia w żłobkach 61
miejsc,  czy  tylko 45,  tak jak było wspomniane przez Pana naczelnika Sibińskiego
na ostatnim zebraniu Komisji Rodziny. 
Drugie  pytanie  Pana  Konopki  dotyczyło  możliwości  utworzenia  w  miejskich
przedszkolach 30 miejsc dla  dzieci.   W odpowiedzi  Pan radny usłyszał,  że na ten
moment  nie  ma  takiej  możliwości,  trwają  rozmowy  i  oczekiwanie  na  pozytywne
rozpatrzenie sprawy. W żłobkach publicznych około 60 dzieci oczekuje na miejsce
jeśli zaś chodzi o żłobki prywatne one są obsadzone w 100%.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zbigniew Włodarek zaproponował, by z  uchwały
wyciągnąć  zadania,  które  mają  być  finansowane  z  obligacji,  gdyż  nie  są  one
uruchomione.
Przewodniczący komisji Rodziny złożył wniosek formalny w sprawie przedstawienia
informacji na temat średnich wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej
z podziałem na stanowiska pracy.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (9 osób).
Pan radny Konopka zapytał o wolne środki. 
Naczelnik  Wydziału  Finansowego  Pani  Ochocka  przypomniała  całą  kwotę  –
24.520.644,52zł.  Teraz  w  zmianach  jest  to  kwota  –  14.192.368,16  zł.,  zostaje
do wprowadzenia – 10.328.276,36 zł., w tym na edukację - 10 mln., specjalna strefa
rewitalizacji 300 tys., dla Domu Dziecka - darowizna do zwrotu – 
22tyś 500zł. Pozostaje 5 tys. złotych.
Kolejne pytanie do tego projektu zadał Wiceprzewodniczący Włodarek. Chciał mieć
pewność,  gdyż ma wątpliwości,  że  głosowane są  zadania,  które  mają  być pokryte
z obligacji, które nie są uruchomione. Czy to jest zgodne z procedurami.
Pan Konopka poprosił o przekazanie na piśmie danych dotyczących kwoty zadłużenia
oraz deficytu.
Prośba została odczytana przez pana Witonia jako wniosek formalny i brzmiał: 



przedstawienie  informacji  na  temat  kwoty  zadłużenia  Miasta  Kalisza  po  przyjęciu
projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2018  rok
w przedstawionej wersji.
Wniosek został poddany pod głosowanie : 9 os. za (wszyscy obecni).
Pani  Ochocka  jeszcze  raz  przypomniała  zadania  do  zrealizowania  finansowanych
z obligacji.
Następnie głosowano wniosek formalny złożony przez Pana Wiceprzewodniczącego
Rady Zbigniewa Włodarka, który brzmiał: wniosek o wyłączenie z głosowania zadania
pod  nazwą  „  Dotacja  z  przeznaczeniem  na  elewację  budynków  podlegających
zarządowi  MZBM  i  modernizacji  klatek  schodowych   o  kwotę  750  tys.  zł.  oraz
zadania pod nazwą „Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych
budynków mieszkalnych o kwotę 250 tyś zł.,  które ma być sfinansowane z emisji
obligacji, do tej pory nie  zatwierdzonych przez Radę.
Głosowanie: 8 os. za (wszyscy obecni)
 Uchwała z uwzględnieniem wniosku: 8 os. za (wszyscy obecni)
Ad.  6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  przedstawiła  zadania
dotyczące projektu. 
W  związku  z  brakiem  pytań  dotyczących  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  WPF
przystąpiono do głosowania: 7 os. za, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Uchwała została przyjęta.
Ad. 7. Uchwała Nr 11/616/2018 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 24 kwietnia
2018r.
Pani Aneta Ochocka odczytała treść uchwały. Komisja przyjęła do wiadomości.
-  uchwała  Nr  SO  –  0954/47/Ka/2018  Składu  Orzekającego  RIO
w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Pani Aneta Ochocka odczytała treść.
Przewodniczący  Komisji  Pan  Witoń  poprosił  o  pisemne  dostarczenie  przed  sesją
dokładnych  informacji dotyczących omawianego dokumentu.
-  pismo  Prezesa  Zarządu  Pleszewskiego  TBS  Sp.  z  o.o.  w  sprawie  eksmisji
lokatorów.
Pani  Marzena  Wojterska  –  Dyrektor  MZBM  –  w  skrócie  przedstawiła  omawiane
pismo, w którym jest mowa o eksperymentalnie przeprowadzonych  eksmisjach oraz
o  tym,  że  nikt  z  przeprowadzonych  eksmisji  nie  przeniósł  się  do  oferowanych
pomieszczeń tymczasowych.
Pan Witoń poprosił o przekazanie kompletu pism dotyczących przedmiotowej sprawy. 
Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak
Ad. 9. Zamkniecie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  komisji  zamknął  posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

                                                                                Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia
                                                                         i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

                                                                     /../
                                                                         Dariusz Witoń


