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Protokół Nr 0012.7.4.2019

  z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Kalisza w dniu 22 lutego 2019 roku.

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta

Kalisza na lata 2019 – 2021.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Wspierania  Rodziny  w  Mieście

Kaliszu na lata 2019 – 2021.
5. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza

rodziny repatriantów.
6. Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla Miasta

Kalisza na lata 2019 – 2038.
7. Korespondencja

- pismo mieszkańca w sprawie pomocy socjalnej;
-  uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  prawidłowości  planowanej  kwoty  długu  Miasta
Kalisza;
-  uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez  Miasto
Kalisz na 2019 rok.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.

9. 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.
Porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony – 9 osób za (9 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej
Miasta Kalisza na lata 2019 – 2021.



Pani Magdalena Marciniak z Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przedstawiła powyższy
projekt uchwały. Poinformowała, że przygotowanie i realizacja projektu uchwały wynika
wprost  z  ustawy o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy  zastępczej.  Program obejmuje
analizę  realizowania  pieczy  zastępczej  w  latach  poprzednich,  założenia  programu  oraz
procedury  przygotowania  rodzin  do  pieczy zastępczej.  Realizacja  programu odbywa się
w ramach budżetu Kalisza i nie generuje dodatkowych kosztów.
Radna  Elżbieta  Dębska  zapytała,  czym  różnią  się  rodziny  zastępcze  zawodowe  od
niezawodowych.
Pani  Marciniak  odpowiedziała,  że  rodziny  zawodowe  przechodzą  dodatkowe  szkolenia,
a także jedna z osób tworzących taką rodzinę otrzymuje wynagrodzenie. 
Radna ponownie zadała pytanie, czy rodzina zastępcza musi być pełną rodziną. Otrzymała
odpowiedzieć, że nie. 
Następnie  radny  Zbigniew  Włodarek  zapytał,  co  to  znaczy,  że  program  nie  generuje
dodatkowych kosztów. 
Pani Marciniak wyjaśniła, że chodzi o to, że program nie wymaga dodatkowych środków,
ponieważ są to zadania własne finansowane z budżetu Miasta. 
Radny Leszek Ziąbka powiedział, że widział rodzinę zastępczą z 5 dzieci i zapytał, czy są
jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o ilość dzieci. 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że generalnie jest taka
zasada, że można przyjąć maksymalnie 3 dzieci, jednak rodzeństw się nie rozdziela, stąd
sytuacje, gdzie czasem rodziny zastępcze są bardzo liczne. 
Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy osoby w związkach jednopłciowych również mogą
przyjąć dzieci jako rodzina zastępcza.
Pani Magdalena Marciniak poinformowała, że w świetle prawa takie rodziny również mogą
funkcjonować.
Radny Włodarek stwierdził, że komisja przyjmuje program, który i tak wynika ze statutu
MOPS-u i według niego jest to zbędna procedura.
Radna Pawliczak zapytała, czy program może być przyjęty na całą kadencję.
Pani Marciniak odpowiedziała, że czas programu jest określony w ustawie.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Wspierania  Rodziny
w Mieście Kaliszu na lata 2019 – 2021.
Pani  Katarzyna  Fluder  z  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  omówiła  powyższy
projekt uchwały. Poinformowała, że program obejmuje zatrudnienie i szkolenia asystentów
rodziny,  placówki wsparcia dziennego oraz współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy
zastępczej. 
Radna Elżbieta Dębska zapytała, czym różni się pracownik socjalny od asystenta rodziny. 
Pani  Fluder  wytłumaczyła,  że  asystent  rodziny  współpracuje  z  rodziną  na  co  dzień,
natomiast pracownik socjalny przeprowadza wywiad i udziela pomocy finansowej.
Radny  Zbigniew  Włodarek  zapytał,  czy  ten  program  również,  tak  jak  ten  omawiany
w poprzednim punkcie nie generuje dodatkowych kosztów. Otrzymał odpowiedź, że tak. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zaproszenia  do  osiedlenia  się  na  terenie  Miasta
Kalisza rodziny repatriantów.
Pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
poinformował, że Miasto może zaprosić repatriantów do osiedlenia się na terenie Kalisza.



W  tym  przypadku  są  to  dwie  osoby  mężczyzna  i  kobieta,  którym  Miasto  zapewnia
mieszkanie na czas nieokreślony oraz zatrudnienie na okres 2 lat. 
Radny Roman Piotrowski zapytał, jakie te osoby mają wykształcenie.
Pan Naczelnik odpowiedział, że pani jest inżynierem, a pan ma wykształcenie średnie.
Radny Zbigniew Włodarek zapytał natomiast, czy osoby te znają język polski. 
Pan Rogoziński odpowiedział, że przedstawili oni zaświadczenia o znajomości języka.
Radny Eskan Darwich oznajmił, że w poprzedniej kadencji, kiedy przy władzy był m.in. PiS
również była możliwość sprowadzenia takiej rodziny do Kalisza, jednak nie podjęto wtedy
działań, mimo że sam radny był za tym pomysłem. 
Radny Piotrowski  odpowiedział,  że  kiedy poseł  Jan  Dziedziczak był  Wiceministrem,  to
wtedy do Polski sprowadzono najwięcej rodzin repatriantów zza granicy. 
Radny Darwich stwierdził, że do Kalisza nie sprowadzono ani jednej rodziny. 
Radny Włodarek wtrącił, że ja jego kadencji przyjęto jedną rodzinę do Kalisza.
Radna  Karolina  Pawliczak  powiedziała,  że  w  poprzedniej  kadencji  było  kilka  pism od
rodzin, które chciały osiedlić się na terenie Kalisza, jednak były to pisma bardzo ogólne
i  wysyłane  do  wszystkich  miast  Polski.  Dodatkowo  Kalisz  borykał  się  wtedy
z problemami dotyczącymi zasobu mieszkaniowego. 
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019 – 2038.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.7. Korespondencja
- pismo mieszkańca w sprawie pomocy socjalnej;
Radna  Elżbieta  Dębska  poinformowała,  że  zna  tą  sprawę  ponieważ  mieszkanka
kontaktowała  się  z  nią.  Dodała,  że  rozmawiała  także  z  Dyrektorem  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i wygląda na to, że autorka pisma zostanie zwolniona
z opłat tak jak wnioskowała. 
-  uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  prawidłowości  planowanej  kwoty
długu Miasta Kalisza;
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  opinia  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej jest pozytywna. 
-  uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w  Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu  
przez Miasto Kalisz na 2019 rok.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  opinia  Regionalnej  
Izby Obrachunkowej jest pozytywna. 

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji, radny Mirosław Gabrysiak odczytał zarys planu pracy. 
Radna  Karolina  Pawliczak  zaproponowała,  aby  przy  punkcie  lokali  socjalnych  przy
ul. Warszawskiej dopisać także lokale socjalne przy ul. Noskowskiej. 



Pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
zaproponował, aby w najbliższym czasie udać się obejrzeć mieszkania socjalnie ponieważ
kilka tych przy ul. Noskowskiej nie jest jeszcze zamieszkanych, ale szybko się zapełniają. 
Przewodniczący  Komisji,  Mirosław  Gabrysiak  poinformował,  że  w  marcu  jest  wiele
sprawozdań i komisja powinna odbyć się w Villi Calisia. 
Radny  Leszek  Ziąbka  zapytał,  czy  jest  możliwość  odwiedzenia  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej. Otrzymał pozytywną odpowiedź. 
Radna Elżbieta  Dębska poruszyła  temat sygnalizacji  świetlnej  oraz  przejść dla pieszych
przy ul. Częstochowskiej ponieważ złożyła w tej sprawie interpelacje dotyczącą sygnalizacji
na przejściu dla pieszych bezpośrednio przy Domu Seniora, ale otrzymała pewne głosy od
mieszkańców i chce ją uzupełnić. Zapytała także jak żyje się w Domu Seniora.
Wiceprezydent  Mateusz  Podsadny  zapewnił,  że  przejścia  dla  pieszych  na
ul.  Częstochowskiej  przy  cmentarzu  i  przy  sklepie  Społem zostaną  pomalowane.  Jeżeli
natomiast chodzi o Dom Seniora w budynku jest winda, ale jest też kilka usterek. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych). Plan pracy na
2019 rok został przyjęty. 

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji,  pan  Mirosław Gabrysiak
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

  Przewodniczący Komisji Rodziny, 
    Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miasta Kalisza
/.../

  Mirosław Gabrysiak


