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D2016.02.02504

P R O T O K Ó Ł   nr 0012.6.17.2016

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

 Rady Miejskiej Kalisza w dniu 19.02.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu

opracowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza,  Edukacja,
Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”,
Działanie  1.1  „Wsparcie  osób  młodych  pozostających  bez  pracy
na  regionalnym  rynku  pracy”,  Poddziałanie  1.1.1  „Wsparcie  udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu
opracowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja
Rozwój  2014  –  2020,  Oś  priorytetowa  6  „Rynek  pracy”,  Działanie  6.1
Aktywizacja  zawodowa  osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –
projekty  pozakonkursowe  realizowane  przez  Publiczne  Służby
Zatrudnienia.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  zapobiegania
przestępczości  oraz  ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku
publicznego na lata 2016 – 2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
8. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  przez  Miasto  Kalisz  pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
10.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
11.Korespondencja

-  odpowiedź  na  wniosek  Komisji  nr  0012.6.99.2015  w  sprawie  trybu  
przyznawania kart „Kalisz Rodzina 3+”
-  pismo  przekazujące  informację  Dyrektora  Wojewódzkiego  Szpitala  
Zespolonego  im.  L.  Perzyny  w  Kaliszu  dot.  udzielonego  wsparcia  
finansowego z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2015. 

12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz zaproszonych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie  przyjęli  przekazany  wcześniej  porządek
obrad (11 osób).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu
opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,  Edukacja,  Rozwój
2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1
„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”,
Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Pan  Artur  Szymczak,  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  oznajmił,  że  projekt
dotyczy  środków  europejskich  pozyskanych  z  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy
w wysokości 2.252.000 zł (615.000 zł na ten rok). Programem zostaną objęte osoby
do 29 roku życia. Przewidziane w ramach projektu wsparcie dla osób młodych będzie
następujące: bon na zasiedlenie - 40 osób; bon szkoleniowy - 30 osób; szkolenia – 10
osób; dofinansowanie na podjęcie własnej działalności dla 40 osób; staże – 130 osób;
bon stażowy – 10 osób. 
Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  poprosił  o  głosowanie.  Wszyscy  radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu
opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja   Rozwój
2014  –  2020,  Oś  priorytetowa  6  „Rynek  pracy”,  Działanie  6.1  Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe
realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Artur Szymczak, poinformował, że środki
pozyskane z tego samego źródła, co w poprzedniej uchwale. Program dotyczy osób
powyżej  30  roku życia.  Wartość  całkowita  projektu  wynosi  1.252.000 zł,  z  czego
w tym roku planuje się wykorzystać kwotę 963.000 zł. Przeznaczy się ją na: szkolenia
dla 25 osób; dofinansowanie na podjęcie własnej działalności dla 15 osób; refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy dla 20 osób; prace interwencyjne
dla 15 osób. 
Wobec  braku  pytań,  Przewodniczący  poprosił  o  głosowanie.  Wszyscy  radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  zapobiegania
przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i  porządku publicznego
na lata 2016 – 2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych,  wyjaśnił,  że  dotyczy  to  Komisji  Bezpieczeństwa,  która  jest
wspólna  dla  Miasta  i  Powiatu.  Przyjęcie  programu  wynika  wprost  z  ustawy
o  samorządzie  powiatowym.  Program  powstał  we  współpracy  z  Policją,  Strażą
Miejską  oraz  jednostkami,  które  mogą  przyczynić  się  do  poprawy bezpieczeństwa
publicznego.  W  dniu  wczorajszym  odbyła  się  sesja  Rady  Powiatu,  na  której
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przedmiotowy program został przyjęty, gdyż uchwała przyjmowana jest dwutorowo –
przez Miasto i Powiat. 
Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  poprosił  o  głosowanie.  Wszyscy  radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  poinformowała,  że  Marszałek Województwa
Wielkopolskiego  wystąpił do Prezydenta Miasta Kalisza z pismem, w którym zwrócił
się  z  prośbą,  aby  Miasto  włączyło  się  wspólnie  w  budowę  bazy  dla  lotniczego
pogotowia ratunkowego w Michałkowie. Cały koszt przedsięwzięcia wynosi 6 mln zł.
Połowę,  czyli  3  mln  zł  przekaże  Marszałek,  natomiast  druga  połowa  zostanie
podzielona  między  gminy,  które  wyraziły  zgodę  na  partycypowanie  w  kosztach.
Podział  nastąpi  proporcjonalnie  do  liczby  mieszkańców,  w  związku  z  czym  dla
Kalisza będzie to kwota 54.270,83 zł rocznie (przez okres dwóch lat). Na koniec pani
Skarbnik  dodała,  że  przedmiotowa  inicjatywa  poprawi  dostępność  mieszkańców
do  pomocy  medycznej  świadczonej  helikopterem,  gdyż  obecnie  najbliższa  baza
znajduje się w Poznaniu na lotnisku Ławica.
Radny Grzegorz Chwiałkowski spytał, czy w dalszym funkcjonowaniu bazy Miasto
również będzie uczestniczyło w ponoszeniu kosztów.
Pani Sawicka zaprzeczyła. 
Przewodniczący Komisji zasugerował, że w związku z wkładem Miasta w to zadanie
mogli  by  być  w tej  bazie  zatrudnieni  lekarze,  pielęgniarki  i  ratownicy  z  Kalisza.
Zdaniem Przewodniczącego  taka  sugestia  do  Marszałka  powinna  w  formie  pisma
zostać wysłana. Poprosił zatem o przegłosowanie wniosku formalnego do Prezydenta
w tej sprawie. 
Wszyscy radni jednomyślnie pozytywnie przyjęli wniosek (12 osób).
Następnie  przystąpiono  do  głosowania  nad  projektem  uchwały,  który  został
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (12 osób).
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Wnioski  w sprawie  zmian  w budżecie  merytorycznie  dotyczące  działania  Komisji
omówiła pokrótce pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta. Wspomniała, że w uchwale
zostały  zapisane  środki  na  budowę  bazy  śmigłowcowej  dla  lotniczego  pogotowia
ratunkowego,  które  były  omawiane  przed  chwilą.  Na  prośbę  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej zostały również poprawione w uchwale opisy zadań, które przechodzą
jako  wydatki  niewygasające.  Z  tego  względu  RIO  nakazało  cofnąć  z  wydatków
niewygasających zadanie rozbudowa Żłobka Nr 3 w wysokości 3.751 zł i przesunąć
te pieniądze na dochody. W przedmiotowej uchwale powyższe zadanie na taką samą
kwotę zostało wpisane ponownie już do realizacji. Pani Skarbnik wspomniała również
o  zwrocie  pewnych  kwot  na  koniec  roku  od  Miejskiego  Zarządu  Budynków
Mieszkalnych,  Polskiego  Czerwonego  Krzyża,  Polskiego  Komitetu  Pomocy
Społecznej,  pochodzących z dotacji,  które  te  jednostki  otrzymały  w 2015.  Dotacje
są bowiem rozliczane na podstawie faktur, które były wystawione i zapłacone w 2015.
Wobec  powyższego  MZBM zwrócił  do  budżetu  miasta  z  pierwszej  dotacji  kwotę
23.654 zł i z drugiej kwotę 79.257 zł, natomiast PCK i PKPS łącznie 50.426,67 zł.

3



Dochody  te  zostały  rozdzielone  m.in.  na  wspomnianą  rozbudowę  Żłobka  Nr  3
w wysokości 3.751 zł, na budowę bazy śmigłowcowej 54.270,83 zł oraz zwiększa się
kwotę  na rehabilitację  w wysokości  11.733 zł  dla  Warsztatów Terapii  Zajęciowej.
Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące finansowania warsztatów,
większa kwota jest dokładana przez Miasto. Należy również zwrócić do Wojewody
kwotę 105 zł, która wniknęła ze zwrotu dotacji za obsługę karty dużej rodziny.
Pan Przewodniczący RMK Andrzej Plichta zwrócił uwagę, że przedstawione wydatki,
które  mają  być  rozdysponowane  ze  zwrotu  należnych  dotacji  nie  są  tożsame
z powstałym dochodem.
Pani Skarbnik wyjaśniła,  że przedstawiła jedynie wydatki  merytorycznie dotyczące
Komisji. Z puli dochodu zostanie jeszcze przekazana dotacja dla OSP Lis i Dobrzec
na  zakup  dwóch  średnich  zestawów do ratownictwa  technicznego.  Dopowiedziała,
że do każdego zestawu dopłaca dodatkowo 40.000 zł Krajowy System Ratownictwa
Gaśniczego.  Kolejne  środki  w  ramach  tej  kwoty  zostaną  przekazane  dla  Szkoły
Podstawowej Nr 13. 
Radny  Jacek  Konopka  spytał,  skąd  wynika  dopłata  przez  Miasto  do  Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  jest  to  wynikiem  sposobu  rozliczania  pomiędzy
PFRON-em a Miastem. PFRON co roku dawał pewną kwotę, a uzupełnieniem były
środki z Miasta. 
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
dopowiedział, że liczba miejsc w WTZ również się zwiększyła, natomiast faktycznie
zaczęły  obowiązywać  nowe  przepisy,  które  zmieniły  system  rozliczania.  Więcej
szczegółów  na  ten  temat  może  udzielić  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej, gdyż jednostka zajmuje się finansowaniem WTZ.
Radny Konopka zwrócił  się  zatem do Przewodniczącego Komisji,  aby na następne
posiedzenie  mógł  otrzymać  informację  o  aktualnym  funkcjonowaniu  i  zasadach
finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania nad omówionym projektem
uchwały. Radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w działach
i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji (12 osób).
Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2030.
Pani Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta,  wyjaśniła,  że zadania realizowane w okresie
dłuższym niż 1 rok muszą być zapisane również w WPF. W związku z powyższym
w przedmiotowym projekcie  uchwały  znajduje się  pomoc finansowa budowy bazy
śmigłowcowej oraz rozbudowa żłobka nr 3. 
Przewodniczący  poprosił  o  głosowanie.  Wszyscy  radni  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowali omówiony projekt uchwały (12 osób).
Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  przez  Miasto  Kalisz  pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka, wytłumaczyła, że najpierw Rada musiała wyrazić wolę
przekazania  pomocy  finansowej,  następnie  zostało  to  wprowadzone  do  budżetu
i kolejnym krokiem jest uchwała w sprawie udzielenia tejże pomocy. 
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Następnie  przystąpiono  do  głosowania  nad  projektem  uchwały,  który  został
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (12 osób).
Ad.10. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
Radny Grzegorz Chwiałkowski oznajmił, że przystań przy Wale Matejki znów ożyje,
gdyż kolejne organizacje pozarządowe zaczynają tam swoją działalność. W związku
z powyższym zaproponował, aby Komisja w czerwcu przed wakacjami się tam udała
na posiedzenie.
Przewodniczący poprosił o dodanie zatem zaproponowanego punktu do planu pracy,
po czym został on przyjęty.
Ad.11. Korespondencja
-  odpowiedź  na  wniosek  Komisji  nr  0012.6.99.2015  w  sprawie  trybu
przyznawania kart „Kalisz Rodzina 3+”
-  pismo  przekazujące  informację  Dyrektora  Wojewódzkiego  Szpitala
Zespolonego im.  L.  Perzyny w Kaliszu dot.  udzielonego wsparcia finansowego
z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2015.
Korespondencja została przyjęta do wiadomości.
Ad.12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Eskan Darwich zaproponował,  aby na kolejne posiedzenie Komisji  zaprosić
Prezesa Aquaparku celem przedstawienia informacji, w jaki sposób działa saunarium
oraz karta dobrego ucznia. Wyjaśnił, że w przypadku korzystania ze sauny pojawiają
się skargi co do nagości osób w inne dni niż ustalony, natomiast w przypadku karty
chodzi o możliwość skorzystania uczniów z więcej niż jednej godziny pod rząd bez
wychodzenia na zewnątrz i odbijania ponownie karty. 
Radny Jacek Konopka ponowił prośbę z poprzedniej Komisji o uzyskanie informacji
na temat budownictwa socjalnego.
Radny Dariusz Witoń przypomniał, że Komisja jakiś czas temu odbyła posiedzenie
w szpitalu w Wolicy k/Kalisza i został wówczas sformułowany wniosek, że w ramach
wolnych  środków,  które  powstaną  zostanie  przekazana  pewna  suma  na  remont
szpitala. Spytał, czy coś w tej sprawie zostało zrobione.
Pani Skarbnik poinformowała, że dopiero w kwietniu pojawią się w budżecie wolne
środki  i  wówczas  będzie  można  ponownie  zająć  się  sprawą.  Zapewniła,  że  temat
na pewno nikomu nie umknie.
Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski
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