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Protokół Nr 0012.07.38.2021
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 roku

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

*********************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Raport o stanie gminy za rok 2020.

4. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

6. Sprawozdanie  z  realizacji  w  2020  roku  „Wieloletniego  programu współpracy  Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzonymi

działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta

Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

7. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji  projektu

opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –  projekty  pozakonkursowe  realizowane  przez

Publiczne Służby Zatrudnienia. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

9. Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2020 rok. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2021-2043. 

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  dodatku

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.



13. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.

14. Korespondencja:

a) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania

realizacji programu polityki zdrowotnej.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16. Zamknięcie posiedzenia. 

***************************************************************************

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki

Społecznej pan Mirosław Gabrysiak witając wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Przedstawiony

porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3.Raport o stanie gminy za rok 2020.

Pan Marcin Cieloszyk, sekretarz miasta krótko omówił powyższy raport. 

Radny Eskan Darwich podsumował, że radnych martwi demografia tzn. mała liczba urodzeń.

Pan Cieloszyk odpowiedział, że faktycznie w mieście jest co raz mniej mieszkańców, ale to

dlatego, że wyprowadzają się do ościennych miejscowości, więc jeśli brać pod uwagę powiat

kaliski to sytuacja nie jest tak dramatyczna. 

Wobec braku uwag raport został przyjęty. 

Ad.4.Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższe sprawozdanie. 

Radny Zbigniew Włodarek poinformował, że budżet w tym roku był już zmieniany 10 razy.

Wynika z tego, że nie do końca mamy zdolność planowania budżetu i co zrobić, żeby tych

zmian było mniej. 

Skarbnik miasta powiedziała, że nie bałaby się zmian, ponieważ budżet to żywy organizm,

a ponadto świadczy to o tym, że przedstawiciele wydziałów i jednostek obserwują co się

dzieje i na bieżąco analizują swoje budżety. Zdarza się tak, że miasto otrzymuje różne środki

na inwestycje i wtedy trzeba te pieniądze wprowadzić do budżetu co oznacza również zmiany

w  uchwale  budżetowej.  Wyjaśniła,  że  budżet  planowany  jest  zawsze  z  dużym

wyprzedzeniem, ale poziom realizacji jest wysoki. 



Radny Włodarek poruszył jeszcze kwestie głosowań nad uchwałą budżetową. Poinformował,

że  na  poszczególnych  komisjach  omawia  się  zmiany  dotyczące  merytorycznej  komisji.

Z kolei na sesji głosowana jest cała uchwała. Radny nie pamięta, żeby była taka sytuacja, aby

ktoś z radnych zgłosił wniosek o wyłączenie niektórych zmian. Uważa, że radni dostają całą

uchwałę i muszą ją przegłosować w takim kształcie,  w jakim jest  bez żadnych wyłączeń,

mimo że czasem nie popierają niektórych zadań.

Pani  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta  poinformowała,  że  jeżeli

radni chcą, aby nastąpiło wyłączenie jednej ze zmian ktoś z radnych musi złożyć wniosek.

Projekt  uchwały  jest  tworzony  przez  Prezydenta  oraz  jego  służby  i  to  oni  decydują,  co

znajduję się w uchwale, a o ewentualne wyłączenia należy zawnioskować. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja między radnymi w tym temacie. 

Radny Eskan Darwich poinformował, że martwi go, że z roku na rok zwiększa się kwota

wolnych środków, co według niego oznacza brak umiejętności planowania. Dodał, że emituje

się obligacje, aby pokryć wydatki inwestycyjne, a na koniec roku okazuje się, że część zadań

nie została zrealizowania i zostało dużo wolnych środków.

Przewodniczący Komisji poprosił skarbnika miasta o przedstawienie, jak kształtują się wolne

środki na przestrzeni ostatnich lat. 

Pani Ochocka poinformowała, że obecnie nie ma takiego zestawienia, ale przygotuje je na

najbliższą Komisję Budżetu i Finansów.

Radny  Zbigniew  Włodarek  poprosił,  aby  przygotować  również  informację,  o  tym,  ile

dołożono środków z budżetu miasta do zadań zleconych, subwencji czy dotacji. 

Radny Leszek Ziąbka odniósł się jeszcze do sprawy wolnych środków i powiedział, że kiedy

szacuje się wydatki każdy woli policzyć więcej niż miałoby zabraknąć, dlatego może z tej

przyczyny wolne środki to wciąż duża suma. 

Radny  Mirosław  Gabrysiak  zapytał,  jak  wpłynie  na  budżet  miasta  przejęcie  zadań

dotyczących 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Skarbnik miasta odpowiedziała, że oczywiście zmniejszy to dochody i najprawdopodobniej

taka  regulacja  wejdzie  w  życie  już  od  1  stycznia  2022  r.  Sekretarz  miasta,  pan  Marcin

Cieloszyk dodał, że są to dochody bieżące więc nie spowodują one zmiany wskaźników. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 4 osoby się wstrzymały

(11 obecnych). Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 



Radny  Eskan  Darwich  zauważył,  że  w  2020  r.  spadły  dochody  z  tytułu  podatku  PIT

o 8 000 000 zł. Jest to spowodowane tym, że osoby do 26 roku życia są zwolnione z tego

podatku, a w planach jest także podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Radny zastanawia

się, jak przy takiej tendencji samorządy mają finansować inwestycje. 

Skarbnik miasta odpowiedziała, że problem dotyczy wszystkich samorządów. Dodała, że przy

podatku CIT zanotowano wzrost. 

Radny  Mirosław Gabrysiak  powiedział,  że  spadek  dochodów z  PIT-u  może  zostać  nieco

zahamowany przez wzrost płacy minimalnej. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 4 osoby się wstrzymały,

1 brak głosu (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6.Sprawozdanie  z  realizacji  w  2020  roku  „Wieloletniego  programu  współpracy

Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzonymi  działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016-2020”  oraz  „Programu

współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych

omówił powyższe sprawozdanie. 

Radny Eskan Darwich zapytał, jak działało Centrum Organizacji Pozarządowych w czasie

epidemii. 

Zastępca naczelnika odpowiedział, że właśnie dzisiaj centrum zaczyna już w pełni normalnie

funkcjonować.  W czasie  epidemii  do  jednostki,  tak  jak  do  wszystkich  budynków Urzędu

Miasto wstęp był ograniczony. Są tam zatrudnione dwie osoby, które ten czas wykorzystały

na  przygotowanie  się  do  normalnej  działalności  i  uzupełnienie  pewnych  kwestii,  które

wcześniej  nie  były  znane.  Ponadto  osoby  te  wspierały  swoją  pracą  punkt  szczepień

powszechnych przy ul. Nowy Świat. 

Radny Darwich zaproponował, aby posiedzenie komisji odbyło się w Centrum Organizacji

Pozarządowych. 

Wobec braku uwag sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.7.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji

projektu  opracowanego  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa  6  Rynek  pracy,  Działanie  6.1

Aktywizacja  zawodowa  osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –  projekty

pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia. 



Pani Agnieszka Pazdecka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy omówiła powyższy

projekt uchwały. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

Pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych omówił

powyższy  projekt  uchwały.  Poinformował,  że  środki  zostaną  przeznaczone  na  zakup

specjalistycznego  sprzętu  medycznego  ultrasonografu  i  elektrokardiografu  dla  Oddziału

Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej.

Radny Zbigniew Włodarek zauważył, że nie słyszał, aby gminy ościenne przeznaczały środki

dla kaliskiego szpitala. 

Pan  Rogoziński  poinformował,  że  Prezydent  Miasta  wystąpił  do  dyrektora  szpitala

z  zapytaniem,  czy  realizuje  dofinansowania  z  innych  środków  i  w  jakim  zakresie.

W odpowiedzi  przekazano,  że szpital  zwrócił  się  o  wsparcie  finansowe na  zakup sprzętu

medycznego do: Powiatu Kaliskiego, wszystkich gmin Powiatu Kaliskiego, gminy i miasta

Nowe Skalmierzyce,  a  ponadto  wystosowano  pismo  do  fundacji  wspierającej  działalność

z zakresu opieki zdrowotnej. Kilka gmin zaoferowało wsparcie finansowe. Przewodniczący

Komisji  uzupełnił,  że  dyrektor  szpitala  poinformował  również,  że  zwróci  się  do  Urzędu

Marszałkowskiego  oraz  ościennych  gmin  o  dofinansowanie  zakupu  innego  sprzętu

medycznego. 

Radny  Eskan  Darwich  zauważył,  że  szpital  płaci  w  Kaliszu  podatek  od  nieruchomości,

a w innych miastach szpitale są zwolnione z podatku. Skarbnik miasta poinformowała, że

właśnie dlatego miasto corocznie stara się w zbliżonej kwocie dofinansowywać placówkę. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.9.Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2020 rok. 

Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych

omówił  powyższe  sprawozdanie.  Wspomniał  o  nowych  przepisach wchodzących  w życie

dotyczących  obowiązku  zapewnienia  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami.

Dodał, że jeśli chodzi o budynki Urzędu Miasta to w tej kwestii czeka jeszcze sporo pracy. 



Przewodniczący  Komisji  pan  Mirosław  Gabrysiak  zapytał  odnośnie  likwidacji  barier

architektonicznych, ile wniosków zostało zrealizowanych w ubiegłym roku i na jaką kwotę. 

Pan  Sibiński  odpowiedział,  że  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  wypłacił

w  2020  r.  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

dofinansowanie  30  osobom  niepełnosprawnym,  mającym  problemy  w  poruszaniu  się.

W przypadku dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych wprowadzono ograniczenie

kwotowe tj. do 4 500 zł. Dofinansowano również: wykonanie jednej windy, trzech platform

przyschodowych,  jednego  podsufitowego  systemu  do  transportu  oraz  jednego  krzesełka

schodowego.

Radny  Gabrysiak  zadał  pytanie,  jaki  jest  koszt  windy,  ponieważ  zgłosił  się  do  niego

mieszkaniec  Kalisza,  któremu  odmówiono  dofinansowania  ze  względu  na  wyczerpanie

środków,  mimo  że  ma  znaczny  stopień  niepełnosprawności.  Zastępca  naczelnika

odpowiedział, że niestety w tej chwili nie ma informacji odnośnie kosztów. Dodał również, że

powyższe dofinansowania to nie jest zadanie własne miasta. MOPS jest jedynie dysponentem

pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozdziela je na

poszczególne obszary. 

Wobec braku kolejnych pytań powyższe sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższą uchwałę w zakresie merytorycznym

komisji. 

Radna Elżbieta Dębska zapytała o sklep socjalny. Pan Janusz Sibiński, zastępca naczelnika

Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych poinformował, że już w zeszłym roku jedno

ze  stowarzyszeń wystąpiło  z  inicjatywą utworzenia  takiego sklepu w Kaliszu.  Pierwotnie

planowano to zadanie realizować z fundacją z Katowic, która już tam uruchomiła tego typu

sklep. Ogłoszono konkurs ofert, ale żadna oferta nie wpłynęła. Na dzień dzisiejszy są dwa

podmioty,  które  są  zainteresowane  prowadzeniem  sklepu  socjalnego.  Formuła  sklepu

socjalnego jest taka, że korzystają z niego osoby, które są beneficjentami środków z pomocy

społecznej.  Podmiot  prowadzący  sklep  socjalny  pozyskuje  od  producentów  czy

przedsiębiorców produkty, które mają np. krótszy termin ważności i sprzedaje je w niższych

cenach. 

Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania: 11 osób za (11 obecnych). Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2021-2043. 

Pani Aneta Ochocka, skarbnik miasta omówiła powyższą uchwałę w zakresie merytorycznym

komisji. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.12.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  dodatku

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych

omówił powyższą uchwałę. 

Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.13.Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.

Pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych krótko

omówił sytuację mieszkaniową wnioskodawców, a następnie radni przeszli  do głosowania

nad poszczególnymi wnioskami.

Wniosek  p.  ████  ██████*:  11  osób  za  (11  obecnych).  Wniosek  został  pozytywnie

zaopiniowany. 

Wniosek  p.  ████  ██████*:  11  osób  za  (11  obecnych).  Wniosek  został  pozytywnie

zaopiniowany. 

Wniosek  p.  ████  ██████*:  11  osób  za  (11  obecnych).  Wniosek  został  pozytywnie

zaopiniowany. 

Ad.14.Korespondencja:

a) Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  9  czerwca  2021  r.  w  sprawie

zaopiniowania realizacji programu polityki zdrowotnej.

Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Program został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.15.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radna  Elżbieta  Dębska  nawiązała  do  sprawy mieszkanki,  która  jakiś  czas  temu napisała

pismo z prośbą o odstąpienie żądania zwrotu bonifikaty, którą uzyskała na zakup mieszkania.

Zapytała,  jaką odpowiedź dostała kaliszanka.  Radna otrzymała odpowiedź,  że sprawa jest

prowadzona przez Wydział Gospodarowania Mieniem. 



Ad.16.Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i  Polityki

Społecznej pan Mirosław Gabrysiak zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz

dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miasta Kalisza
/.../

Mirosław Gabrysiak

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik
Kancelarii Rady Miasta. 


