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Protokół Nr 0012.7.22.2020
 Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza 

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2020 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 2019.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2020 – 2039.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

7. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  ”Programu

restrukturyzacji  zadłużenia  użytkowników  lokali  mieszkalnych,  socjalnych

i  tymczasowych  pomieszczeń  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu

Miasta Kalisza na lata 2019-2023”.

8. Sprawozdanie  z  realizacji  w  2019  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 2019”.

9. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.



10.Korespondencja.

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr

SO – 0955/31/3/Ka/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku

Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  o  udzielenie  absolutorium  dla

Prezydenta Miasta Kalisza za 2019 rok.

11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia. 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej,  pan  Mirosław  Gabrysiak,  który  powitał  wszystkich  obecnych  radnych
i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 11 osób za (11 obecnych).
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3.Raport o stanie gminy za rok 2019.
Pan  Marcin  Cieloszyk,  naczelnik  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  omówił  powyższy
raport. 
Komisja przyjęła raport do wiadomości. 

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Skarbnik Miasta, Irena Sawicka, poinformowała o zmianach w uchwale budżetowej
dotyczących merytorycznej Komisji.
Głos  w  tym  punkcie  zabrał  radny  Eskan  Darwich,  który  spytał  o  wydatki
niewygasające.  Pani  Irena Sawicka, Skarbnik Miasta powiedziała, że aneksowane są
dokumenty,  ale  na  wniosek  wykonawców,  żeby  mogli  zakończyć  inwestycje.  Pan
Darwich  dopytywał  konkretnie  czego  dotyczą  te  umowy.  Pani  Irena  Sawicka
odpowiedziała, że 1 300 000 zł przeznaczone zostało na rekompensatę dla Kaliskich
Linii Autobusowych oraz na drogi. 
Radny Eskan Darwich dalej dopytywał, które zadanie zostało aneksowane. Pani Irena
Sawicka  odpowiedziała,  że  umowy  przygotowuje  Wydział  Rozbudowy  Miasta
i ten wydział jest w posiadaniu takich dokumentów. 
Radny  Zbigniew  Włodarek  zapytał  o  dopłatę  1  300  000  zł  do  Kaliskich  Linii
Autobusowych.  Pani  Irena  Sawicka  wyjaśniła,  że  Kaliskie  Linie  Autobusowe
podlegają  audytowi,  po  zrealizowaniu  całego  roku.  Dodała,  że  ten  audyt  jest
obowiązkowy,  a  Miasto  korzysta  z  różnych  firm,  które  są  wybierane  w  ramach
konkursu. Wyniki audytu są różne, z reguły jest to tak, że Miasto musi dopłacić. Raz
zdarzyło się,  że Kaliskie Linie Autobusowe miały nadwyżkę ze swojej winy, gdyż
zrobiono  błąd  w  księgowaniu.  Kaliskie  Linie  Autobusowe  czekają  na  pieniądze,
ponieważ mają trudną sytuację spowodowaną  koronawirusem.



Na  pytanie  radnego  Mirosława  Gabrysiaka  o  fontannę,  pani  Irena  Sawicka
odpowiedziała,  że  na  sesji  w  kwietniu  zostały  przekazane  pieniądze  na  remont
w kwocie 70 000 zł.
Głosowanie: 8 osób za, 4 osoby się wstrzymały (12 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały. 
Radny  Roman  Piotrowski  spytał,  czy  kwota  przeznaczona  na  usunięcie
i unieszkodliwienie niewłaściwe składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej będzie
niższa niż zakładano. Pan Irena Sawicka, Skarbnik Miasta zaznaczyła, że to wyniknie
z przetargu i na dzień dzisiejszy tego nikt nie wie. Wcześniej podmioty zgłaszały, że
jest za krótki termin realizacji.  Dodała, że w celu uzyskania dotacji z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska to wykonawca musi przedstawić całą dokumentację,
gdzie wywiózł te odpady, kiedy były zutylizowane itp. Jeżeli firma nie jest w stanie
wszystkiego  naraz  zutylizować,  dotacja  wtedy  nie  zostanie  przekazana.  Okres
utylizacji  powinien  być  rozciągnięty  w  czasie,  żeby  spokojnie  inne  podmioty
przystąpiły do przetargu w celu zmniejszenia kosztów.
Radny  Zbigniew  Włodarek  poinformował,  że  mówiono  wcześniej  na  komisjach
i sesjach, że te odpady to tykająca bomba, z której coś wycieka. Oznajmił, że obawia
się,  że  ta  sytuacja  może  się  pogłębiać,  a  każdy  dzień  zwłoki  może  spowodować
katastrofę ekologiczna. Radna Elżbieta Dębska również potwierdziła słowa radnego
Zbigniewa Włodarka. Było bardzo głośno o sprawie, a teraz jest cisza. Radny Eskan
Darwich  wspomniał,  że  jak  budynek  był  prywatny  to  było  głośno,  odkąd  Miasto
przejęło ten budynek, zrobiła się cisza. 
Pani  Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta  powiedziała,  że  na  ten cel  jest  przeznaczona
kwota łącznie ponad 10 000 000 zł z dotacją. Nie można było wcześniej wykonać tego
zadania ze względu na to, że symulacje w celu uzyskania dokładnej kwoty, które były
robione,  wychodziły  bardzo  duże.  Miasto  wystąpiło  do  Narodowego  Funduszu,
dostało informację, że otrzymają 20 %, niestety była to za mała kwota. Z pomocą
Prezydenta i Posłów udało się na ten cel otrzymać więcej pieniędzy i dlatego dopiero
teraz można te sprawę poruszać.
Radna Barbara Oliwiecka spytała jak będzie sporządzona umowa, ponieważ nawet nie
wiadomo  jaka  jest  zawartość  beczek.  Zaproponowała,  żeby  sporządzając  umowę
zaznaczyć,  że po zbadaniu,  w pierwszej kolejności  wywozić te  odpady najbardziej
niebezpieczne. 
Głosowanie: 7 osób za, 5 osób się wstrzymało (12 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumień
dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Pan  Aleksander  Quoos,  naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych omówił powyższy projekt uchwały.
Głosowanie:  12  osób  za  (12  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.



Ad.7.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  uchwalenia  ”Programu
restrukturyzacji  zadłużenia  użytkowników  lokali  mieszkalnych,  socjalnych
i  tymczasowych  pomieszczeń  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu
Miasta Kalisza na lata 2019-2023”.
Głos  w  punkcie  zabrała  pani  Marzena  Wojterska,  dyrektor  Miejskiego  Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, która przedstawiła powyższy projekt uchwały.
Radna Barbara Oliwiecka spytała jaka jest liczba dłużników. Pani Marzena Wojterska,
dyrektor  Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych odpowiedziała,  że  na  dzień
dzisiejszy  jest  ponad 2000 osób.  Radny Roman Piotrowski  zapytał,  czy jeżeli  jest
podpisane porozumienie to czy dłużnicy od razu po podpisaniu muszą płacić, czy mają
jakiś czas na zapłatę. Pani Marzena Wojterska odpowiedziała, że jeżeli porozumienie
będzie podpisane w danym miesiącu, to od następnego miesiąca następuje spłata.

Radny Zbigniew Włodarek spytał, czy ta uchwała, będzie monitorowana oraz zwrócił
się z prośbą, żeby sporządzić informację o realizacji uchwały. Dodał, że za jakiś czas
okaże się jak zadziałała i zaproponował, żeby w styczniu, na Komisji Rodziny zostały
takie dane przedstawione. Radny Włodarek dopytywał czy musi być wniosek formalny
czy można w planie pracy w styczniu ująć „Informację o realizacji  uchwały,  która
zastała  podjęta”.  Pani  Marzena  Wojterska  dodała,  że  uchwała  jest  monitorowana
i bardzo chętnie przygotuje informację o realizacji tej uchwały. Wspomniała również,
że gdyby nie było tego w programie, to Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i tak
przygotowałby  taka  informację.  Radny  Roman  Piotrowski  oznajmił,  że  chciałby
widzieć efekty tej uchwały. Dodał, że pamięta takie programy, z realizacją po 4 latach
na poziomie 2%. Pani Marzena Wojterska powiedziała, że gdyby nie koronawirus to
efekty tej uchwały byłyby większy, ale ponad 300 000 zł i tak już wpłynęło. Dłużnicy,
którzy  podpisali  porozumienie,  mający  ponad  100  000  zł  zadłużenia,
mają naliczone 10 000 zł - 12 000 zł kosztów komorniczych i egzekucyjnych. Są to
koszty,  które  są  ponoszone  przez  Miejski  Zarząd  Budynków  Mieszkalnych,  żeby
prowadzić  postępowania  sądowe  i  komornicze,  które  później  obciążają  tych
dłużników,  ale  są  nie  do  odzyskania.  W  tej  chwili,  dzięki  temu  porozumieniu,
w 100 %. zostają te koszty odzyskane. Radny Piotrowski dodał na koniec, że jeżeli
około 300 000 zł wpłynęło już do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych to jest
już bardzo dobrze.

Głosowanie:  10  osób za,  2  osoby się  wstrzymały  (12  obecnych).  Projekt  uchwały
został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.8.Sprawozdanie  z  realizacji  w  2019  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
2019”.
Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych przedstawił powyższe sprawozdanie.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.



Ad.9.Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław
Gabrysiak  poinformował,  że  na  komisji  rozpatrzonych  zostanie  6  wniosków. Głos
w  tym  punkcie  zabrał  pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw
Społecznych i  Mieszkaniowych,  który  wyjaśnił,  że  Komisja  Mieszkaniowa wydała
pozytywną  opinię  dotyczącą  przyznania  tytułu  prawnego  do  lokalu  do  wszystkich
sześciu  wniosków  oraz  przybliżył  sytuację  wnioskodawców.  Pierwsza  sprawa
dotyczyła pani, która mieszka w lokalu o powierzchni 18 m2,   i został przekroczony
średni miesięczny dochód.
Głosowanie nad wnioskiem: 11 osób za, 1 brak głosu (12 obecnych). Wniosek uzyskał
pozytywna opinię.
Drugi wniosek dotyczy Pana mieszkającego z 10-letnim synem. Najemcą był ojciec
wnioskodawcy,  który  wyprowadził  się  w  lutym  br.,  a  Miejski  Zarząd  Budynków
Mieszkalnych rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Wcześniej  wnioskodawca
z synem mieszkali w innym lokali socjalnym. Średni miesięczny dochód nie został
przekroczony.
Głosowanie nad wnioskiem: 11 osób za, 1 brak głosu (12 obecnych).Wniosek uzyskał
pozytywna opinię.
Kolejna  sprawa  dotyczy  kobiety,  która  mieszka  w  tym  lokalu  od  ponad  50  lat.
Wnioskodawczyni mieszkała ze swoim bratem, który zmarł w tym roku i był głównym
najemcą oraz synem. Średni miesięczny dochód został przekroczony.
Głosowanie nad wnioskiem: 11 osób za, 1 brak głosu (12 obecnych). Wniosek uzyskał
pozytywna opinię.
Czwarty  wniosek  złożyło  małżeństwo  mieszkające  z  synem,  córką  i  wnukiem.
Rodzina nie zalega z opłatami. Średni miesięczny dochód został przekroczony.
Głosowanie nad wnioskiem: 11 osób za, 1 brak głosu (12 obecnych). Wniosek uzyskał
pozytywna opinię.
Piąty  wniosek dotyczy małżeństwa.  Głównym najemcą  był  brat  wnioskodawczyni,
który zmarł. Rodzina wnioskodawczyni mieszka w lokalu od 7 lat. Średni miesięczny
dochód nie został przekroczony. 
Głosowanie nad wnioskiem: 11 osób za, 1 brak głosu (12 obecnych). Wniosek uzyskał
pozytywna opinii.
Ostatni wniosek dotyczy Pani, która mieszkała z córką i wnukiem od ponad 60 lat.
Głównym najemcą była ciotka wnioskodawczyni, która zmarła 07.05.2020 r. Średni
miesięczny dochód nie został przekroczony.
Głosowanie nad wnioskiem: 11 osób za, 1 brak głosu (12 obecnych). Wniosek uzyskał
pozytywna opinii.

Ad.10.Korespondencja.

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr
SO – 0955/31/3/Ka/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  o  udzielenie  absolutorium  dla
Prezydenta Miasta Kalisza za 2019 rok.



Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  opinia  Regionalnej
Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Pani Irena Sawicka wyjaśniła, że Komisja
Rewizyjna podjęła wniosek, o udzielenie absolutorium w składzie 4 osobowym
(pełny skład Komisji liczy 5 Radnych), w głosowaniu jawnym następującym
stosunkiem głosów, za udzieleniem absolutorium 2 głosy, przeciwko udzieleniu
absolutorium 0 głosów, 2 osoby się wstrzymały. Dodała, że większość głosów
decyduje  o  tym  czy  może  być  przyjęta  uchwała  dotycząca  udzielenia
absolutorium.  Pismo  z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  mówi,  że  głosy
wstrzymujące są nieważne, w związku z tym te osoby powinny się określić, czy
są za albo przeciw. Pani Irena Sawicka oznajmiła, że za były 2 osoby, przeciw
nie było, wobec powyższego opinia jest pozytywna. Radny Zbigniew Włodarek
wyraził  swoją  wątpliwość,  że  skoro  ustawodawca  przewidział  za,  przeciw
i wstrzymuje się, to na jakiej podstawie Regionalna Izba Obrachunkowa, mówi,
że w taki sposób należy głosować. Pani Irena Sawicka wyjaśniła, że Regionalna
Izba  Obrachunkowa  tylko  zwróciła  uwagę  i  poucza  w  tej  kwestii.  Radny
Włodarek dodał, że od wielu lat jego osoba funkcjonuje w samorządzie  i od
zawsze było można głosować za, przeciw i  wstrzymał się. Dodał, że nie będzie
negować tego co mówi Regionalna Izba Obrachunkowa, ponieważ nie jest od
tego,  ale  chciał  wyrazić  swoją  opinie.  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,
Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław  Gabrysiak  powiedział,  że
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  nie  narzuca,  że  jest  źle,  ale  zwróciła  tylko
uwagę, że jeżeli jest opinia pozytywna to dlaczego są głosy wstrzymujące. Pani
Irena  Sawicka  dodała,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  mówi,  że  głosy
wstrzymujące nie są brane pod uwagę, podkreślając, że opinia jest pozytywna, a
taka sytuacja pojawia tylko przy głosowaniu  o udzielenie absolutorium dla
Prezydenta.

Ad.11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.12.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 


	Radny Zbigniew Włodarek spytał, czy ta uchwała, będzie monitorowana oraz zwrócił się z prośbą, żeby sporządzić informację o realizacji uchwały. Dodał, że za jakiś czas okaże się jak zadziałała i zaproponował, żeby w styczniu, na Komisji Rodziny zostały takie dane przedstawione. Radny Włodarek dopytywał czy musi być wniosek formalny czy można w planie pracy w styczniu ująć „Informację o realizacji uchwały, która zastała podjęta”. Pani Marzena Wojterska dodała, że uchwała jest monitorowana i bardzo chętnie przygotuje informację o realizacji tej uchwały. Wspomniała również, że gdyby nie było tego w programie, to Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i tak przygotowałby taka informację. Radny Roman Piotrowski oznajmił, że chciałby widzieć efekty tej uchwały. Dodał, że pamięta takie programy, z realizacją po 4 latach na poziomie 2%. Pani Marzena Wojterska powiedziała, że gdyby nie koronawirus to efekty tej uchwały byłyby większy, ale ponad 300 000 zł i tak już wpłynęło. Dłużnicy, którzy podpisali porozumienie, mający ponad 100 000 zł zadłużenia, mają naliczone 10 000 zł - 12 000 zł kosztów komorniczych i egzekucyjnych. Są to koszty, które są ponoszone przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, żeby prowadzić postępowania sądowe i komornicze, które później obciążają tych dłużników, ale są nie do odzyskania. W tej chwili, dzięki temu porozumieniu, w 100 %. zostają te koszty odzyskane. Radny Piotrowski dodał na koniec, że jeżeli około 300 000 zł wpłynęło już do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych to jest już bardzo dobrze.

