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PROTOKÓŁ nr 0012.6.27.2016

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 27.10.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Pismo  pana  Tomasza  Grudnickiego,  Przewodniczącego  Komisji

Kwalifikacyjnej, w sprawie wydania opinii dotyczącej zamieszkania
pracownika  Wielkopolskiego  Centrum Onkologii  w  zasobie  KTBS
bez wnoszenia partycypacji.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski ,Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto bez uwag.
Ad.3.  Pismo  pana  Tomasza  Grudnickiego,  Przewodniczącego  Komisji
Kwalifikacyjnej, w sprawie wydania opinii dotyczącej zamieszkania pracownika
Wielkopolskiego  Centrum  Onkologii  w  zasobie  KTBS  bez  wnoszenia
partycypacji.
Radny Jacek Konopka spytał, co się w tej sprawie zmieniło, gdyż z wypowiedzi władz
sprzed paru miesięcy wynikało, iż nie ma takiej możliwości prawnej, by pracownicy
WCO mogli zamieszkać w zasobach KTBS. 
Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak poinformowała, że Komisja już w kwietniu
zaopiniowała pozytywnie 3 wnioski innych pracowników w tej samej sprawie.
Radny Konopka poprosił o przypomnienie, w oparciu o jaką podstawę prawną jest to
zatwierdzane.
Pani  Wiceprezydent  wyjaśniła,  ze  partycypacja  za  mieszkania  w  KTBS  została
wpłacona przez Miasto już na początku, w trakcie budowy bloków. Pan Kowalczyk,
Szef  Wielkopolskiego Centrum Onkologii,  zwracał  się  już  z prośbą do władz,  aby
wynajęto  mieszkania  dla  pracowników WCO na  okres  zatrudnienia,  a  nie  na  czas
nieokreślony,  jak  w  przypadku  pozostałych  lokatorów.  Radni  z  Komisji  wówczas
pozytywnie  ustosunkowali  się  do  tej  prośby,  a  jest  to  taka  sama  sytuacja.  Opinia
Komisji Mieszkaniowej była również pozytywna.
Radny Mirosław Gabrysiak wyraził swoje zadowolenie, że udało się sprawę załatwić,
gdyż była ona przedmiotem jego interpelacji.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali omówioną sprawę wynajmu (12 osób).
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski
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