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Protokół Nr 0012.03.43.2021
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.07.37.2021
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 27 maja 2021 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  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt

w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26.

(B+Rodz.)

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXIII/394/2004  Rady  Miejskiej

Kalisza  z  dnia  28  października  2004  roku  w  sprawie  nadania  Statutu  dla  Domu

Pomocy Społecznej w Kaliszu. (B+Rodz.)

5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XXXVII/543/2021 Rady Miasta  Kalisza

z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia

w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia

na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub

zakładzie opiekuńczo – leczniczym. (B+Rodz.)

6. Korespondencja.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia. 

***************************************************************************



Ad.1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński witając

wszystkich obecnych, zarówno na miejscu jak i uczestniczących w posiedzeniu za pomocą

środków komunikacji elektronicznej. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Finansów: 8 osób za (8 obecnych).

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). 

Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty przez obie komisje. 

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w Oddziale  Dziennym Domu Pomocy Społecznej  w Kaliszu  przy ul.  Winiarskiej  26.

(B+Rodz.)

Radna Barbara Oliwiecka powiedziała, że w uchwale jest odniesienie do ustawy o pomocy

społecznej, które mówi o kryteriach dochodowych. Radna poprosiła, aby przełożyć wskaźniki

procentowe na konkretne kwoty, np. przy dochodzie 1200 zł lub przy pełnej odpłatności. 

Pan Marcin Ferenc, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformował, że w przypadku 100%

odpłatności  koszt  pobytu  będzie  wynosił  1309 zł  miesięcznie,  przy  21  dniach  pobytu  po

9 godzin.  Natomiast  przy emeryturze wynoszącej  1200 zł  i  w przypadku osoby samotnej

koszt  pobytu  będzie  sięgał  261 zł  miesięcznie.  W zakres  usług  dziennego domu pomocy

społecznej będą wchodziły 3 posiłki oraz opieka przez 9 godzin. Akurat 9 godzin, ponieważ

jeżeli ktoś będzie chciał  przywieźć rodzica,  czy kogoś z rodziny na czas pobytu w pracy,

doliczony jest  czas  na  dojazd.  Na koniec  dodał,  że  w przypadku emerytury  1200 zł,  ale

posiadając rodzinę odpłatność jest większa. Dla przykładu, kiedy mamy starsze małżeństwo

i oboje mają dochód w wysokości  1200 zł  odpłatność wynosi 523 zł  miesięcznie.  Osoby

samotne mają niższą odpłatność ze względu na to, że same utrzymują gospodarstwo domowe.

Radna Oliwiecka dopytywała, jakie będą kryteria przyjęć i czy będzie decydowała kolejność

zgłoszeń bo wie,  że dom może przyjąć maksymalnie 20 osób. Ponadto,  ile miasto będzie

rocznie płaciło za działalność dziennego pobytu. 

Dyrektor odpowiedział, że koszty działalności są wyliczone do końca roku i w przypadku,

gdy  z  dziennego  pobytu  będą  korzystały  osoby  bardzo  biedne,  które  spełniają  kryteria

pomocy społecznej koszt maksymalny będzie wynosił 26 197 zł miesięcznie. Jest to koszt

wyliczony,  przy  założeniu,  że  z  dziennego  pobytu  będą  korzystał  osoby  praktycznie  bez

dochodu. Co do kryteriów przyjęć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kwalifikował



osoby według największych potrzeb. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie. Pan

Ferenc dodał, że prawdopodobnie w lipcu zostanie uruchomiony dzienny pobyt, ale jest to na

razie nowa usługa i pod koniec roku trzeba będzie przedyskutować z kierownictwem MOPS-u

i Wiceprezydentem Mateuszem Podsadnym, czy zasadne jest dalsze prowadzenie tego typu

działalności. 

Radna zapytała, czy te 20 miejsc to nie będzie za mało, czy dyrektor wie, jakie może być

zapotrzebowanie na taką usługę. 

Pan Marcin Ferenc przyznał, że zapewne zapotrzebowanie będzie rosło, ale w tej chwili ze

względu na to, że na całodobowy pobyt jej mniej osób to w ten sposób zapełniona zostaje

luka. Ośrodek ma zasoby, aby przyjąć seniorów, ale jest to nowy projekt i na razie jednostka

sprawdzi jak sobie poradzi w przypadku tych 20 osób. 

Radna Oliwiecka spytała, czy jest zaplanowany dodatkowy etat ze względu na uruchomienie

dziennego pobytu. Dyrektor odpowiedział,  że nie, ale gdy pojawi się taka potrzeba będzie

zawiadamiał panią skarbnik. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

Komisja  Budżetu  i  Finansów:  7  osób  za,  2  osoby  się  wstrzymały  (9  obecnych).  Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej:  11  osób  za,  2  osoby  się  wstrzymały  

(13 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/394/2004 Rady Miejskiej

Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy

Społecznej w Kaliszu. (B+Rodz.)

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie

zaopiniowany.

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 13 osób za (13 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/543/2021 Rady Miasta Kalisza

z  dnia  26  marca  2021  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  umorzenia

w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na

raty  lub  odstąpienia  od  ustalenia  opłaty  za  pobyt  dziecka  w  pieczy  zastępczej  lub

zakładzie opiekuńczo – leczniczym. (B+Rodz.)



Radna Barbara  Oliwiecka  zapytała,  dlaczego uchwała  ponownie  znajduje  się  w porządku

obrad, ponieważ miesiąc lub dwa miesiące temu radni już głosowali nad tą uchwałą. 

Pani Iwona Niedźwiedź, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że

zmiana dotyczy dołożenia jeszcze jednego progu dochodowego. Potrzeba zrodziła się, kiedy

okazało  się,  że  pojawiły  się  dwa  przypadki  rodzin,  które  nie  mieściły  się  w  ustalonych

kryteriach. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania:

Komisja  Budżetu  i  Finansów:  7  osób  za,  2  osoby  się  wstrzymały  (9  obecnych).  Projekt

uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej:  12  osób  za,  1  osoba  się  wstrzymała

(13 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6. Korespondencja.

Brak.

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński

zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Rady Miasta Kalisza
/.../

Tadeusz Skarżyński


