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W  odpowiedzi  na  Pani  interpelację  dotyczącą  podjęcia  uchwały  w  sprawie

przekazania  kwoty  400 000zł  z  budżetu  Miasta  Kalisza  dla  Wojewódzkiego

Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

k/Kalisza  uprzejmie  informuję,  iż  jako  Prezydent  Miasta  jestem  w  stałym  kontakcie  

z Dyrektorem powyższego szpitala panem Sławomirem Wysockim. 

Miasto mając na uwadze trudną sytuację placówek medycznych, pomimo, iż nie jest

dla  nich  organem  prowadzącym,  wspiera  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im.  Ludwika

Perzyny w Kaliszu oraz WSZZOZ Chorób Płuc i  Gruźlicy w Wolicy udzielając  dotacji

celowych  zgodnie  z  wnioskami  dyrektorów  obu  placówek.  Każdy  wniosek  o  wsparcie

finansowe poddany jest  szczegółowej  analizie  możliwości  finansowych miasta.  Dyrektor

WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy dnia 23.03. br. wnioskował do Miasta o pomoc, którą

uzyskał 03.04.  br.  w kwocie 100 000 zł.  Dotacja  przeznaczona została  za zakup sprzętu

medycznego  ratującego  życie  (50 000)  oraz  bieżący  zakup  środków ochrony  osobistej  i

środków dezynfekcyjnych (50 000). Dodatkowo miasto zgodnie z kolejną prośbą Dyrektora

placówki z dnia 20.04. br. przekazało 100 000 zł na zakup sprzętu medycznego w związku z

przekształceniem szpitala w podmiot leczniczy jednoprofilowy, dedykowany dla pacjentów

z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 

Bardzo dziękuję za zainteresowanie się niniejszą sprawą. Zgadzam się z Panią, że nikt

nie zna dalszego rozwoju epidemii w Kaliszu. Moim obowiązkiem jako Prezydenta Miasta

Kalisza  jest  podejmowanie  inicjatyw,  które  pozwolą  w jak  najmniejszym stopniu  odczuć

skutki epidemii w naszym mieście. 
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INTERPELACIA

W sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta w zwiazku

z choroba koronawirusa (COVID-l9)

Choroba COVID-19 niestety rozprzesttzenia się na terenie Ka|isza w tempie

większym niz gdzie indzlej w Polsce. Do dnia dzisiejszego objęto kwarantanną 971 osób, a w

izo|acji domowej przebywa 107 osób. Mamy juŻ oftary śmieńelne spowodowane CoVID-19

w Kaliszu, a mieszkańcy są pełni obaw by się nie zarazić. COVID-19 niszczy Kalisz!

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zmienił status Wojewódzkiego

Specjalistyaznęgo Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w

szpitaljednoimienny- zakaźny i dziśjest to jedyne miejsce, gdzie mieszkaircy Ka|isza mogą

znaleźc pomoc w wypadku choroby COVID-19'

W zwi4zku z powyiszym' ZwTacam się do Prezydenta i Rady Miejskiej w Kaliszu o

zabezpieczenie w pierwszym etapie uchwałą Rady Miasta Kalisza kwoty 400 000 zł zbudizetu

miasta na rok 2020 i przekazanie jej niezwłocznie na konto szpita|a na Wolicy, w konsultacji

z Wojewodą Wielkopolskim, który dziś zna najistotniejsze potrzeb5'tej placówki.

Wnioskuję o ww. kwotę, ponieważ nie znam potrzeb placówki na Wolicy, ale jeśli

kwota ta jest zby mał'a, winna ona stosownie wzrosnąÓ za wtedzą Wojewody i zgodą Rady

Miejskiej.

Jednoczęśnie mając na uwadze, żze nikt nie zna dalszego rozwoju epidemii w Kaliszu

apeluję by ta uchwałazostałaprzegłosowanana sesji dzisiejszej ' Choroba CoVID-I9 niszczy

zdrowie i psychikę mieszkańców Kalisza. Niszczy naszych przedsiębiorców Naszym

obowiązkiem jest doł.oŻyó w trybie natychmiastowym wszelkich starań by epidemię

zatrzymac, To dziś Sprawa najpilniejsza.

Zwyrazanti szacuŃu,
Agnieszka Konieczna
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