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PROTOKÓŁ nr 0012.6.20.2016

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 22.04.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań i  wysokości  środków

przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
6. Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na prawach powiatu

na dzień 31 grudnia 2015 r.
7. Projekt uchwały ws zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
8. Projekt uchwały ws zmiany WPF dla Miasta Kalisza na lata 2016 –

2030.
9. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
10.Korespondencja.
11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia. 

+ pismo Prezesa KTBS ws zaopiniowania podpisania umów najmu dla 3
pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii

1



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
wszystkich zebranych radnych oraz gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji wspomniał, że w Korespondencji pojawiło się pismo Prezesa
KTBS w sprawie zaopiniowania najmu mieszkań dla 3 pracowników Wielkopolskiego
Centrum Onkologii.
Wobec braku uwag do porządku obrad został on jednomyślnie pzyjęty (12 osób).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2016  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,
poinformowała,  że  kwota  w  bieżącym  roku  jest  niższa  i  wynosi  2.511.000  zł.
Następnie  omówiła  szczegółowiej  niektóre  zadania  i  kwoty  na  nie  przeznaczone.
Wyjaśniła,  że  zmienił  się  algorytm  finansowania  warsztatów  terapii  zajęciowej,
w  związku  z  czym  należy  dołożyć  brakującą  kwotę  108.000  zł  z  puli  pieniędzy
z PFRON-u. Zatem rozdzielenie kwot na pozostałe zadania było trudne. W wyniku
tych  obniżek  brakło  środków  np.  na  turnusy  rehabilitacyjne  dla  dorosłych,
a na wyjazdy rehabilitacyjne będą zatem kierowane wyłącznie dzieci. 
Ad.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, dokonała wstępu do omawianego sprawozdania
przedstawiając kwoty dochodów i wydatków planowanych, jak i wykonanych oraz ich
realizację  procentową.  Na  koniec  wspomniała,  że  zakres  przedmiotowy  Komisji
to dział 851 Ochrona zdrowia – budżet 3.732.000 zł; dział 852 Pomoc społeczna –
52.443.000 zł oraz dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 
W  następnej  kolejności  głos  zabrał  pan  Artur  Szymczak,  Dyrektor  Powiatowego
Urzędu Pracy. Wspomniał, że PUP posiada dochody z trzech źródeł: z budżetu Miasta
3.397.000  zł  na  funkcjonowanie  urzędu,  drugie  źródło  to  Fundusz  Pracy,  kwota
3.800.000 zł,  która  pozwoliła  na  pozyskanie  dodatkowych dochodów w wysokości
6.650.000  zł,  w  tym  3.800.000  to  środki  unijne.  I  trzecie  źródło  od  Wojewody
na składkę zdrowotną dla osób bezrobotnych. Dyrektor podziękował władzom Miasta
za  pomoc  w  zakupie  telebimu  znajdującego  się  na  budynku  Urzędu.  Na  koniec
poinformował, że stopa bezrobocia na koniec marca wynosi 5,7%, to jest 2.753 osoby
bezrobotne zarejestrowane na koniec marca. 
Radna Jolanta Mancewicz spytała o zatrudnianie absolwentów uczelni wyższych, gdyż
jak wiadomo młodzi ludzie mają problem ze znalezieniem pracy w zawodzie.
Pan  Szymczak  odpowiedział,  że  faktycznie  młodzi  ludzie  muszą  być  nastawieni
na zmianę profilu pracy, gdyż nie wszyscy są w stanie znaleźć pracę w zawodzie.
Jednostki,  które  są  wybitne  pewnie  dostaną  angaż,  jednak  pozostali  powinni  być
elastyczni i gotowi na przekwalifikowanie się. Wspomniał, że Urząd uruchomił 123
miejsca dla osób do 28 roku życia, są to stanowiska refundowane w 100% przez rok
czasu.  Nabór  już  się  zakończył  i  rezultat  jest  taki,  że  firmy  mają  problem
ze znalezieniem osób młodych do pracy.  Problem jest  także ze  znalezieniem osób
chętnych na staż. Podsumował zatem, że osoba młoda jeśli chce znaleźć pracę to nie
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jest  to  w  Kaliszu  trudne.  Natomiast  musi  się  liczyć,  że  nie  koniecznie  będzie
to w zawodzie, jak również kwestie finansowe na początku też nie będą powalające. 
Radny Zbigniew Włodarek spytał,  czy wiadomo ilu jest  zatrudnionych w kaliskich
firmach obcokrajowców.
Dyrektor  Szymczak  odpowiedział,  że  oficjalnie  w  ubiegłym  roku  wydano  prawie
7.500 pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Głownie byli to Ukraińcy. W tym roku
już  wiadomo,  że  ta  liczba  będzie  wyższa,  a  również  trzeba  sobie  zdawać  sprawę
z tego, że drugie tyle pracuje „na czarno”.
Radny Włodarek dopytał, czy 7.500 pozwoleń jest na miasto i powiat?
Pan Dyrektor potwierdził.
Radny  Eskan  Darwich  spytał,  ile  z  5,7%  bezrobotnych  jest  osób  fałszywie
bezrobotnych?
Pan  Szymczak  wyjaśnił,  że  jeżeli  ktoś  jest  zarejestrowany  na  podstawie  pewnych
dokumentów,  które  są  sprawdzane  to  nie  można  mówić  o  „fałszerstwie”.  Można
natomiast powiedzieć, że połowa z tych osób nie chce lub nie może pracować. Podał
przykład, że cześć osób rejestruje się na koniec roku, żeby w okresie zimowym mieć
ubezpieczenie, a później wyjeżdżają gdzieś za granicę na prace dorywcze. 
Radny Eskan Darwich stwierdził, że firmy nie rozwijają się nie dlatego, że nie mają
kapitału, tylko dlatego, że nie ma rąk do pracy. Prawie wszystkie kaliskie firmy mają
problem ze znalezieniem pracowników. Spytał, jak Urząd Pracy pomaga tę kwestię
rozwiązać. 
Dyrektor  PUP  odpowiedział,  że  jest  oferowanych  kilka  programów,  po  to  by
przedsiębiorca ponosił jak najniższe koszty związane z zatrudnianiem młodych osób.
Ponadto  Urząd  zajmuje  się  przekwalifikowaniem  ludzi  pod  kątem  możliwości
znalezienia innej pracy. Czyli pomoc jest począwszy od rekrutacji, poprzez szkolenia,
przebranżowienie,  aż  po  zatrudnienie  pracownika  w  firmie.  Dopowiedział  także,
że  jednostka  współpracuje  z  urzędami  w  innych  województwach  i  oferty  pracy
są między nimi przekazywane. Młodzi ludzie muszą sobie również zdawać sprawę
jakie  zawody  są  obecnie  poszukiwane  i  w  tym  kierunku  się  kształcić.  Pomagają
im  w  tym  doradcy  zawodowi,  którzy  tłumaczą,  żeby  zamiast  liceum
ogólnokształcącego wybrali np. gastronomika.
Następnie  budżet  swojej  jednostki  przedstawiła  pani  Marzena  Szuleta,  Kierownik
Biura  Świadczeń  Rodzinnych.  Podsumowała,  że  środki,  którymi  dysponuje  Biuro
pochodzą w całości z budżetu Państwa. W ubiegłym roku na fundusz alimentacyjny
wydano  23.656.000  zł,  na  opłacenie  składek  zdrowotnych  dla  osób  pobierających
świadczenia  pielęgnacyjne  197.252  zł.  Nie  było  żadnych  problemów  z  realizacją
zadań.
Przewodniczący spytał jak wygląda realizacja wniosków 500+.
Pani Szuleta odpowiedziała, że do dnia wczorajszego złożonych było 4.096 wniosków,
wydano ponad 400 decyzji na podstawie których na bieżąco są wypłacane pieniądze.
Dzisiaj została wypłacona pierwsza część w wysokości 12.000 zł.  
Kolejno  głos  zabrała  pani  Magdalena  Sobocka  -  Maląg,  Kierownik  Powiatowego
Zespołu  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności.  Poinformowała,  że  realizacja  zdań

3



w  ubiegłym  roku  przebiegła  prawidłowo  ze  względu  na  otrzymanie  zwiększonej
o 35% dotacji. W tej chwili oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku wynosi 1 miesiąc. 
Pani  Marzena  Wojterska,  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych,
poinformowała,  że  planowane  przychody  na  2015  rok  wraz  dotacjami  wynosiły
35.294.670  zł.  Ich  uzyskanie  ogółem  wraz  z  dotacjami  wynosi  33.698.309  zł,
co  stanowi  95,5%  planu  przychodów  na  2015  rok.  Następnie  pani  Dyrektor
wspomniała  o  źródłach  dochodów  oraz  wielkości  otrzymanych  dotacji.  Zwróciła
uwagę na niski wskaźnik wykorzystania dotacji przeznaczonej na remont pustostanów,
jednakże  za  tę  samą  kwotę  udało  się  wyremontować  o  ponad  600  m2 więcej
powierzchni mieszkań niż w 2014 roku. Zarząd obniżył bowiem o ponad 100 zł cenę
za remont 1 m2.  Tańsze remonty spowodowały, że wszystkie pieniądze nie zostały
wykorzystane. Dodała również, że część niewykorzystanej kwoty na remont elewacji
zostanie przekazana na rok bieżący na remont klatek. 
Radny  Jacek  Konopka  spytał,  ile  jest  jeszcze  pustostanów  do  remontu,  podczas
gdy niewykorzystane 450.000 zł wraca do budżetu?
Pani Wojterska odpowiedziała, że 30 lokali jest już w trakcie ogłoszenia przetargów na
remont, bądź w trakcie rozstrzygnięcia ich. Ponadto 1 kwietnia wywieszona była lista
36 lokali do remontu na koszt własny i właśnie upłynął termin składania wniosków. 
Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  dopowiedziała,  że  ludzie  wykazują  ogromne
zainteresowanie lokalami do remontu na koszt własny, w związku z czym ta liczba 36
lokali niedługo zostanie zdjęta ze stanu MZBM. 
Pani Wojterska powtórzyła,  że w ubiegłym roku wyremontowano o 600 m2  więcej
powierzchni, co dało 95 więcej wykończonych lokali. Dodatkowo poczyniono na tym
jeszcze oszczędności. 
W dalszej  kolejności  budżet  swojego  Wydziału  omówił  pan  Tomasz  Rogoziński,
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Wspomniał o głównych
źródłach  dochodów  i  wydatków.  Wyjaśnił  procedurę  uruchamiania  programów
zdrowotnych,  które  to  obejmują  również  programy profilaktyczne przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi. 
Radny  Zbigniew Włodarek  powrócił  do  tematu  remontu  na  koszt  własny  i  spytał
o podstawową rzecz, po ilu latach osoba, która wyremontuje mieszkanie będzie mogła
je wykupić.
Pani Marzena Wojterska odpowiedziała, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza
będzie  to  możliwe  po  5  latach  zamieszkiwania,  jednakże  należy  zwrócić  uwagę,
że niektóre lokale w ogóle nie będą sprzedawane. 
Radna  Jolanta  Mancewicz  spytała  o  koordynatora  programów  profilaktycznych
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. 
Naczelnik  Rogoziński  poinformował,  że  już  od  bardzo  długiego  czasu  jest
to  pracownik  Wydziału  pani  Bogumiła  Mariańska,  która  otrzymuje  wynagrodzenie
wraz  z pochodnymi.
Radny Jacek Konopka  spytał,  dlaczego nie  zostały  wykorzystane wszystkie  środki
na  profilaktykę  zdrowotną.  Stwierdził,  że  można  było  przecież  realizować  'stare'
programy.  Dopytał,  na  co  zostaną  przekazane  zaoszczędzone  pieniądze  z  badań
profilaktycznych oraz ze zwróconych dotacji z MZBM-u.
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Naczelnik Rogoziński wyjaśnił, że część programów profilaktycznych nie wymagała
opinii  Agencji  Oceny  Technologii  Medycznych,  w  związku  z  czym  była  ona
realizowana bez problemów. Dodał,  że przy Prezydencie powstał Zespół Doradczy,
który  wytyczył  kierunki  działania  i  ponieważ  byli  w  nim  lekarze,  pomagali
przygotowywać wnioski do Agencji, gdyż urzędnicy sami nie są w stanie tego zrobić.
Automatycznie wydłuża to czas wdrożenia badań. Co do 'starych' programów, czyli
badanie piersi – usg i mammografia, usg płuc kwestią sporną jest, czy wymagają one
opinii  Agencji.  Miasto  zaproponowało  i  wyszło  z  kilkoma  nowymi  badaniami,
natomiast badania, które zaczną być finansowane z NFZ jako obowiązkowe, jak np.
szczepienie  przeciwko  pneumokokom,  przestaną  być  finansowane  przez  Miasto,
ponieważ nie można finansować czegoś, co jest objęte rządowym programem. 
Przewodniczący  Komisji  dodał,  że  te  'stare'  programy,  o  których  radny  Konopka
mówił, w większości dotyczyły tego, co weszło w zakres finansowania przez NFZ,
dlatego zostały wycofane, natomiast nowe programy, które wchodzą muszą posiadać
opinię, czy zgodę Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak potwierdziła dobrą współpracę pracowników
Wydziału  oraz  Zespołu  doradczego  Prezydenta  w  zakresie  pisania  wniosków,
co  zaowocowało  tym,  że  w  dniu  dzisiejszym  zostały  ogłoszone  wszystkie
obowiązujące  programy  profilaktyczne.  Jest  ich  7,  a  jeszcze  jeden  jest  na  etapie
konstruowania.  Wspomniała  również  o  szerokiej  akcji  profilaktycznej  „Zdrowy
Kalisz” organizowanej z Radami Osiedli. 
Przewodniczący  dodał  jeszcze,  że  część  niewykorzystanych  pieniędzy,  a  przez
to niezrealizowanych zadań zostanie przesunięta na ten rok, jak np. kwota 100.000 zł
na zadanie 'wczesne wykrywanie raka jelita grubego'.
Radny  Jacek  Konopka  spytał  dodatkowo,  co  zatem  stanęło  na  przeszkodzie
by poszerzyć ilość badań, skoro były na to pieniądze. Radny posiada wiedzę, że ilość
skierowań w przychodniach na bezpłatne badania była skromna. Dlaczego zatem nie
rozszerzono tych badań, które były już realizowane, aby większa ilość mieszkańców
mogła z nich skorzystać na podstawie zatwierdzonych już środków w budżecie przez
radnych. 
Naczelnik Rogoziński wyjaśnił, że przygotowanie procedur konkursowych na niektóre
programy,  zajmuje  sporo  czasu,  o  czym  pan  Konopka  dobrze  wie.  W  trakcie
ogłoszenia  już  konkursu  nie  można  sobie  dowolnie  zmieniać  ustaleń.  W  ocenie
Naczelnika zmiana ilości, czy zakresu badań byłaby zatem niemożliwa. 
Radna  Mancewicz  oznajmiła,  że  martwi  ją  bardzo  fakt  niewykorzystania  środków
na badania profilaktyczne, a potrzeby w tym zakresie są przecież bardzo duże. Podała
przykład, że w jednej przychodni było tylko 4 - 5 skierowań.
Naczelnik  Rogoziński  odpowiedział,  że  proporcje  podziału  skierowań  nie  uległy
zmianie. Prawdę mówiąc te programy były realizowane w tej samej ilości i wysokości
co do tej pory. Zwrócił uwagę, że nie zmniejszyła się ilość, a podział nastąpił według
tych samych zasad, natomiast mogła ulec zmianie struktury przychodni.  
Pani Mancewicz poprosiła o sprawdzenie tego, gdyż rozmawiała z radnym doktorem
Gabrysiakiem, który również mówił, że skierowań na mammografię było bardzo mało.
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Pani Wiceprezydent Pawliczak stwierdziła, że ilość badań się nie zmieniła, a najwyżej
podział, który jest równy dla wszystkich przychodni. Być może wcześniej było tak,
że  niektóre  przychodnie  otrzymywały  więcej  skierowań  niż  inne,  a  teraz  jest
to wyrównane. 
Radna  Mancewicz  oznajmiła,  że  podział  nigdy  nie  był  robiony  „po  znajomości”,
co można sprawdzić. 
Radny Jacek Konopka dopytał o akcje profilaktyczne „Zdrowy Kalisz”. Ile ich było
i na jaką kwotę?
Pani  Karolina  Pawliczak,  Wiceprezydent  Miasta,  odpowiedziała,  że  zostały
zorganizowane 3 duże akcje dla ogółu mieszkańców oraz 4 lub 5 mniejszych z Radami
Osiedli. 
Następnie  głos  zabrała  pani  Jolanta  Nowińska,  Dyrektor  Domu  Dziecka,
poinformowała  o  wykonaniu  budżetu  swojej  jednostki,  o  sponsorach  oraz  40
wychowankach Domu.
Radna Anna Zięba spytała, czy zwiększyła się liczba podań o to, by odebrać dziecko
w związku z możliwością uzyskania 500+. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie ma takich wniosków. 
Kolejno  głos  zabrała  pani  Maria  Kamińska,  Kierownik  Dziennego  Domu Pomocy
Społecznej, opowiadając o budżecie swojej jednostki.
Pan Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  WSSM,  odpowiedział  na  wcześniejsze  pytanie
radnej Jolanty Mancewicz. Podał procentowe wykonanie badań usg i mammografii.
 W dalszej  części  głos  zabrały  pani  Beata  Wojdziak,  Kierownik  Środowiskowego
Domu  Samopomocy  „Tulipan”,  pani  Elżbieta  Marczyńska,  Kierownik  Centrum
Interwencji  Kryzysowej,  pani  Halina  Szalska  i  pani  Arleta  Piotrowska  z  Domu
Pomocy  Społecznej.  Na  koniec  o  budżecie  swojej  jednostki  opowiedziała  pani
Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Następnie o inwestycjach dotyczących tematu rodziny, zdrowia i pomocy społecznej
opowiedziała pani Katarzyna Kaftanowicz, pracownik Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji. 
Radny Eskan Darwich spytał o bardzo niskie wykonanie inwestycji w dziale 853.
Pani Kaftanowicz odpowiedziała, że wykonanie na poziomie 35% spowodowane było
nierozstrzygnięciem przetargu. 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił  o  pozytywne zaopiniowanie
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2015  rok  w  działach  i  rozdziałach
merytorycznie wynikających z działalności Komisji, czyli 851, 852 i 853.
Podczas głosowania 5 osób było za, 5 osób wstrzymało się od głosu (10 obecnych).
Ad.5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
Pani Eugenia Jahura,  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśniła,
że jest ustawowy obowiązek sporządzania takiego sprawozdania, jest ono obszerne,
zawiera bardzo dużo danych liczbowych, w związku z czym poprosiła o zadawanie
konkretnych pytań.
Radny Grzegorz Chwiałkowski nawiązał do prowadzonej przez siebie działalności  -
„Bank Chleba”. Wspomniał o wielu latach prowadzenia Banku bez żadnego wsparcia
ze strony Miasta, a jedynie przy zaangażowaniu własnych środków i ciężkiej pracy.
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Przypomniał wydarzenia z dawnych lat, kiedy to osoby rządzące chciały zlikwidować
Bank  Chleba,  jednak  radna  Mancewicz  i  radny  Zbigniew  Włodarek  nie  dopuścili
do tego. Nawiązał do dyskusji na poprzedniej sesji z panią Wiceprezydent Pawliczak
na temat zabrania dotacji dla Banku.
Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  ad  vocem  oznajmiła,  że  nikt  niczego  panu
Chwiałkowskiemu nie zabrał i absolutnie ona nie ujmuje mu żadnych zasług. Odbył
się rzetelny konkurs, do którego przystąpiło kilka organizacji. Oprócz „Banku Chleba”
była jeszcze jedna organizacja,  której  wniosek był przygotowany prawidłowo i  nie
było  żadnych  formalnych  podstaw,  aby  go  odrzucić.  W  związku  z  powyższym
Komisja  konkursowa zakwalifikowała  ją  do  tej  samej  działalności,  którą  prowadzi
radny,  jednakże jest  to  działanie  w skali  mikro  w porównaniu  do 'Banku Chleba'.
Powtórzyła, że nikt nikomu niczego nie zabrał, takie są prawa demokracji oraz zasady
i warunki konkursów. Na koniec wypowiedzi poprosiła o zrozumienie.
Radny Chwiałkowski odparł, że rozumie, natomiast wcześniej otrzymywał 110.000 zł,
a teraz dostał 95.000 zł. Różnica brakujących 15.000 zł spowodowała, że radny musiał
zrezygnować ze współpracy z Bankiem żywności z Poznania. 
Następnie  przystąpiono  do  głosowania  pozytywnej  opinii  o  zasobach  pomocy
społecznej.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowali  Ocenę  zasobów
pomocy społecznej za 2015 rok (11 osób).
Ad.6.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu
na dzień 31 grudnia 2015  r.
Wobec  wcześniejszego  zapoznania  się  radnych  z  materiałem  i  brakiem  pytań
przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowali
powyższą informację (11 osób). 
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Radni otrzymali 7 dni przed sesją w materiałach sesyjnych projekt uchwały w sprawie
zmiany  uchwały  budżetowej  oraz  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  dla  Miasta  Kalisza  na  lata  2016  –  2030.  Projekty
przedmiotowych  uchwał  nie  zostały  uwzględnione  w  zmienionym  porządku  obrad
zatwierdzanym na początku posiedzenia, w związku z czym Przewodniczący poprosił
o ich dodanie jako punkt 7 oraz 8, przy czym kolejne punkty zmienią odpowiednio
numerację.
Wszyscy radni jednomyślnie przyjęli tak zaproponowaną zmianę do porządku obrad
(12 osób). 

Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  omówiła  dwa  wnioski  dotyczące  wsparcia
Dziennego Domu Pomocy oraz rozbudowy żłobka. 
Radna  Mancewicz  spytała,  ile  więcej  dzieci  będzie  można  przyjąć  po  rozbudowie
żłobka.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że 40 dzieci więcej. 
Radny Darwich spytał, z jakich odsetek sfinansowane będą obiady w DDPS.
Pani Sawicka odpowiedziała, że z odsetek Miasta z lokat. 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (12 osób).

7



Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  wyjaśniła,  że  zmiana  dotyczy  rozbudowy
żłobka. Zdejmuje się limit za rok 2017, a zwiększa na rok bieżący na tym zadaniu.
Łącznie  całe  zadanie  będzie  realizowane  w 2016  roku  i  wyniesie  1  mln  zł  wraz
z rządowym wsparciem.
Radny Jacek Konopka spytał, czy Miasto zdąży wykonać to zadanie w roku bieżącym,
na co pani Skarbnik odpowiedziała, że na pewno zdąży się to zrobić do końca roku.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (12 osób).
Ad.9. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przybliżył radnym sytuację materialną i formalną wnioskodawczyni.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówiony wniosek (12 osób).
Ad.10. Korespondencja.
-  pismo Prezesa  KTBS ws  zaopiniowania  podpisania  umów najmu dla  trzech
pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Przewodniczący odczytał pismo.
Wiceprezydent Karolina Pawliczak dopowiedziała, że chodzi o trzy panie z Poznania,
które są specjalistami w radioterapii. Są one zatrudnione w Wielkopolskim Centrum
Onkologii i obecnie mieszkają w hostelu. Mieszkania w KTBS są gotowe i czekają
na najemców. 
Radny  Jacek  Konopka  spytał,  czy  coś  się  w tej  kwestii  zmieniło,  gdyż  wcześniej
był informowany, że nie ma takiej możliwości prawnej by to przeprowadzić.
Pani  Wiceprezydent  odpowiedziała,  że  nie  mówiła  nigdy,  że  nie  ma  prawnej
możliwości,  tylko, że należy poczekać na opinię Radców Prawnych w tej  sprawie,
gdyż  niejasna  była  kwestia  partycypacji  za  te  mieszkania.  Pani  oczywiście  kwotę
kaucji wpłacą za te mieszkania, ale partycypację już nie. 
Radny Konopka dopytał o mieszkanie, które miało być przeznaczone na filię domu
dziecka  o  powierzchni  około  200 m2.  Czy  są  jakieś  pomysły  zaadaptowania  tego
mieszkania?
Pani Wiceprezydent wyjaśniła, że pomysł utworzenia Rodzinkowego Domu dziecka
w  tym mieszkaniu jest już nieaktualny, gdyż potrzeby w tym zakresie są zapewnione.
Obecnie jest plan, aby wynająć mieszkanie podmiotowi, który poprowadzi tam żłobek.
Jeśli  nie  będzie  chętnych,  to  wówczas  mieszkania  przeznaczy  się  dla  dorosłych
wychowanków Domu Dziecka, którzy będą uczyli się samodzielnego życia.
Następnie  Przewodniczący  poprosił  o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do  zawartej
w  piśmie  prośbie.  Wszyscy  radni  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowali  sprawę
wynajmu mieszkań dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii (12 osób).

Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
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Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski

9


