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Protokół Nr 0012.7.1.2018

  z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Kalisza  w dniu 6 grudnia 2018 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2019  rok  wraz

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na

lata 2019 – 2038.
5. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
6. Korespondencja.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak, witając radnych nowej kadencji oraz gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni bez uwag przyjęli porządek obrad jak wyżej (9 osób).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2019  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przytoczyła radnym procedury uchwalania projektu
budżetu, a następnie przedstawiła najważniejsze pozycje liczbowe z projektu budżetu, takie
jak:  dochody  w  wys.  592.829.188  zł,  wydatki  ogólne  628.342.788  zł,
w tym wydatki  majątkowe 92 mln zł, wysokość deficytu 35.513.600 zł. Kwoty rezerw:
ogólna 1.200.000 zł,  celowa inwestycyjna 2.462.000 zł,  celowa kryzysowa 1.570.000 zł.
Deficyt  zostanie  pokryty poprzez emisję  papierów wartościowych – obligacji,  na  kwotę
47.700.000  zł,  z  czego  zostaną  również  spłacone  pewne  zaciągnięte  zobowiązania,
w związku z powyższym dług Miasta na koniec roku wyniesie 274.983.000 zł i  jest to,
zdaniem pani Skarbnik, bezpieczny poziom. Przedmiotowa Komisja omawia działy: 851
Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostała działalność, 855 Rodzina. Łącznie
wydatki w tych działach wynoszą 148.420.428 zł, co stanowi 23,6% ogólnych wydatków
budżetu. Jest to zatem drugi po oświacie największy budżet miasta.



Jako  pierwszy  do  omówienia  budżetu  swojej  jednostki  przystąpił  pan  Artur  Szymczak,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Przedstawił kwoty przeznaczane na aktywne formy
walki z bezrobociem, rodzaje działań oraz zadania Urzędu. Podsumował, że zaplanowany
budżet w pełni zabezpiecza realizację zadań PUP. 
Radny Zbigniew Włodarek spytał, czy dużo pracowników jest przyjezdnych z Ukrainy.
Dyrektor  PUP odpowiedział,  że  jest  około  12  tys.  cudzoziemców głównie  pochodzenia
ukraińskiego na terenie miasta i powiatu. 
Radny Eskan Darwich poruszył  temat  zbyt  długiego oczekiwania  na  wydanie  zgody na
pracę dla obcokrajowców. Na koniec wypowiedzi zadał pytanie, co Urząd robi by pozyskać
pracowników dla kaliskich firm spoza terenu powiatu. 
Pan Dyrektor wyjaśnił, że doradcy i pośrednicy z kaliskiego Urzędu Pracy wyjeżdżają na
targi  pracy  do innych miast,  ale  już  nie  tak  daleko jak  np.  Suwałki.  Do takich  miejsc
wysyłane są ogłoszenia elektronicznie w związku z powyższym oferty z całej Polski krążą
pomiędzy Urzędami. 
Radny  Darwich  oznajmił,  że  może  „suche”  oferty  pracy  pojawiają  się  w  Suwałkach,
natomiast  nie  ma  promocji  medialnej,  że  w  Kaliszu  są  konkretne  firmy,  które  szukają
pracowników, nie promuje się Kalisza jako miasta przyjaznego dla biznesu i do osiedlenia
się ze względu na możliwości pracy. 
Pan Dyrektor podsumował, że Urząd nie ma środków na reklamy w TV, a promocją Miasta
zajmują  się  inne  podmioty.  Na  koniec  wypowiedzi  dodał,  że  nie  mają  problemu  ze
znalezieniem pracowników firmy, które dobrze płacą. 
Pani  Skarbnik  spytała,  ile  dodatkowych  środków  Urząd  pozyskał  w  roku  bieżącym
z funduszu pracy.
Pan Dyrektor odpowiedział, że była to kwota około 4 mln zł. W tym roku szczególny nacisk
położony będzie  na  aktywizację  zawodową mieszkańców okolicznych wsi,  gdyż  to  jest
jeszcze potencjał pracowniczy do zagospodarowania.
Radna  Elżbieta  Dębska  upewniła  się,  że  oferty  pracy  z  Kalisza  są  wyświetlane
w  Urzędzie  Pracy  w  Suwałkach  i  odwrotnie,  po  czym  dodała,  że  jeśli  te  oferty  są
wyświetlane elektronicznie, a wiadomo, że internet to najlepsze źródło reklamy, to jest to
działanie wystarczające. 
W następnej kolejności budżet Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przedstawił
pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału. Omówił planowane wpływy i wydatki
z takich działów jak: dodatki  mieszkaniowe,  wpływy z  zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
wydatki na programy alkoholowe, dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, środki na
realizację programów zdrowotnych, środki na wsparcie osób niepełnosprawnych i działania
z zakresu polityki społecznej. 
Radny Eskan Darwich spytał, ile wynoszą dochody z  tzw. „kapslowego”?
Pan Sibiński odpowiedział, że jest to kwota 2.250.000 zł i jest to poziom roku ubiegłego.
Wyjaśnił, że ten rok jest pierwszym, w którym te dochody są wyhamowane. Wspomniał
o realizacji z tych środków – decyzją radnych - dość dużego zadania jakim jest budowa
świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przy Centrum Interwencji
Kryzysowej w miejscu pustego magazynu. Koszt wykonania zadania wynosi 700.000 zł, już
jest po przetargu, termin realizacji wyznaczono na 2019 rok. W związku z tą inwestycją
wydatki bieżące będą ograniczone. 
Radny Darwich dziwi się, że z roku na rok sprzedaż alkoholu rośnie, a dochody są na tym
samym poziomie. Spytał, czy jest gdzieś luka prawna w tym zakresie.
Pan Sibiński potwierdził, że luka polega na tym, iż podmioty po okresie karencji – płacenia
niższych prowizji, zmieniają nazwę podmiotu i płacą ponownie składkę podstawową. Tak



więc większe wpływy pochodzą od dużych sieci,  natomiast  przypomniał,  że jeden duży
supermarket i jeden mniejszy zakończyli swoją działalność. 
Radny  Darwich  przypomniał,  że  radni  w  poprzedniej  kadencji  wnioskowali  o  zakup
z tej puli środków kamery mobilnej. Spytał, czy uda się to teraz wykonać.
Naczelnik Sibiński odpowiedział, że ze środków alkoholowych nie uda się zakupić kamery.
Wyjaśnił, że budżet w tym zakresie jest mocno ograniczony na ten rok i przedstawiał już
planowane wydatki z tej puli. Dodał, że gdyby nie realizacja świetlicy socjoterapeutycznej
to pewnie nawet dwie kamery udałoby się kupić, natomiast w pierwszej kolejności należy
wykonać zadania wynikające z ustawy. 
Radna  Karolina  Pawliczak  dopytała  o  program  „Złota  rączka”  -  czy  będzie  on
kontynuowany i jaka kwota jest przeznaczona na ten cel. 
Pan  Sibiński  potwierdził,  że  program  skierowany  do  środowiska  senioralnego  będzie
kontynuowany.  W  tym  roku  przeznaczona  kwota  na  ten  cel  wyniosła  25.000  zł,  po
ogłoszeniu  konkursu  jednak  nie  znalazł  się  nikt  chętny  na  wykonanie  zadania.  Jednak
Wydział jest już po wstępnych rozmowach z jednym Stowarzyszeniem, które może się tego
podjąć. Wszystko jest konsultowane z Radą Seniorów, tak więc ten pilotażowy program ma
szanse zaistnieć.
Radny Zbigniew Włodarek poruszył temat sklepików osiedlowych sprzedających alkohol
oraz towarzystwa, które ten alkohol konsumuje i wystaje przy bramach. Stwierdził, że jest
to zmora miasta, jak i osiedli, na których są zgłoszenia zakłócania porządku. 
Naczelnik  Sibiński  wyjaśnił,  że  po  pierwsze  obowiązuje  swoboda  działalności
gospodarczej,  czyli jeżeli podmiot spełnia warunki to otrzymuje pozwolenie na sprzedaż
alkoholu i Prezydent nie ma możliwości negowania tego. Po drugie postępowania w sprawie
cofnięcia pozwolenia ze względu na zakłócanie porządku publicznego toczą się obecnie
i  właśnie  wczoraj  został  podpisany  wniosek  o  wszczęcie  postępowania  o  cofnięcie
pozwolenia.  Bardzo ciężko jest jednak udokumentować, że klient kupił alkohol konkretnie
w danym sklepie i że zakłócanie spokoju miało związek z tym właśnie zakupem. Na koniec
wypowiedzi  wspomniał  o  nowej  ustawie,  która  dała  możliwość  wprowadzenia  zakazu
sprzedaży  alkoholu  w  godzinach  od  22  do  6  rano.  Pytano  wówczas  policję  oraz  rady
osiedlowe,  czy  widzą  konieczność  wprowadzenia  gdzieś  takiego  zakazu  i  uzyskano
odpowiedź, że nie. 
W dalszej  kolejności  do  omówienia  budżetu  swojej  jednostki  przystąpiła  pani  Bożena
Konopka,  przedstawiciel  Domu  Dziecka.  Poinformowała,  że  proponowany  budżet  jest
wystarczający,  potrzeby placówki  są  zabezpieczone,  jedyne zagrożenie  może  wynikać  z
podwyżek za media. W Domu Dziecka przebywa 30 dzieci oraz 10 jest w fili. 
Pani Halina Szalska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, przedstawiła planowane dochody
oraz wydatki i oznajmiła, że funkcjonowanie jednostki jest w pełni zabezpieczone. Obecnie
w Domu przebywa 180 mieszkańców, z czego 165 osób to mieszkańcy Kalisza, 20 osób
oczekuje na przyjęcie. 21 osób jest jeszcze na „starych” zasadach, czyli dopłaca Wojewoda.
Przewodniczący spytał  się  o  personel,  gdyż widział  ogłoszenia  o pracę,  które  zamieścił
DPS.
Pani  Dyrektor  poinformowała,  że  jest  problem  z  pielęgniarkami,  gdyż  odchodzą  do
konkurencji, gdzie otrzymają wyższe wynagrodzenie. 
Następnie  głos  zabrał  pan  Marek  Wójcik,  przedstawiciel  Środowiskowego  Domu
Samopomocy  „Tulipan”.  Wspomniał,  że  miejsc  w  Ośrodku  jest  50  i  wszystkie  są
wykorzystane.  Zabezpieczone  pieniądze  w  budżecie  pochodzą  zarówno  z  Miasta  jak
i od Wojewody. Jeżeli ceny utrzymają się na tym samym poziomie to funkcjonowanie jest
w pełni zabezpieczone. 



Przewodniczący  Komisji  zaproponował  odbycie  posiedzenia  Komisji  w  bieżącym  roku
w placówce „Tulipan”.
Kierownik  Powiatowego  Zespołu  Orzekania  o  Niepełnosprawności  pani  Magdalena
Sobocka  –  Maląg  poinformowała  radnych,  że  budżet  planowany  na  przyszły  rok
w pełni zabezpiecza wykonywanie zadań, czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi 30
dni.
Radny Zbigniew Włodarek spytał, ile osób w ciągu roku jest obsługiwanych przez Zespół.
Pani  Kierownik  odpowiedziała,  że  w  tym  roku  wydano  4.000  orzeczeń,  800  kart
parkingowych oraz 1.000 legitymacji. Dodała, że Zespół składa się z 7 osób. 
Następnie  głos  zabrała  pani  Maria  Kamińska,  Dyrektor  Dziennego  Domu  Pomocy
Społecznej,  która  scharakteryzowała  pokrótce  rodzaj  działalności,  formy  prowadzonych
zajęć oraz kwoty zapisane w budżecie na ten cel. Wspomniała, że nie jest ujęte w budżecie
malowanie kuchni, na co pani Skarbnik dodała, że pieniądze na ten cel będą uzupełnione
w ciągu roku. 
Kolejno  głos  zabrała  pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej. Przestawiła dochody oraz wydatki zaplanowane na ten rok zwracając uwagę, że
często w ciągu roku zdarza się że pieniędzy brakuje i należy dokonywać zmian w budżecie
i  dokładać  środków.  Następnie  zreferowała  kilka  najważniejszych  pozycji  liczbowych
w budżecie. 
Radna  Karolina  Pawliczak  stwierdziła,  że  zawsze  na  koniec  roku  jest  problem
z finansowaniem usług opiekuńczych i wobec tego spytała, czy są zabezpieczone większe
środki  na  to zadanie  w stosunku do roku mijającego.  Drugie  pytanie  dotyczyło zadania
„Równi na starcie” - czy będzie ono kontynuowane. 
Pani Jahura rozpoczęła od odpowiedzi na drugie pytanie potwierdzając, że program będzie
kontynuowany, a środki są już zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej. Co do
usług opiekuńczych to umowa jest zawarta z dwoma podmiotami do przyszłego roku. Mogą
się jednak te organizacje zwrócić do Miasta w momencie,  gdy będą dość znaczne zwyżki
opłat zwłaszcza za energię. Na koniec podsumowała, że na ten moment nie ma problemów
z usługami opiekuńczymi, a na rok przyszły kwoty opłat za usługi są zabezpieczone o ok.
40 gr więcej. 
Radny  Zbigniew  Włodarek  zgłosił  propozycję  wniosku,  aby  Komisja  zwróciła  się  do
Prezydenta Miasta w sprawie przekazania informacji związanej z możliwością rozbudowy
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej.
Głosowanie nad wnioskiem: 9 osób za (9 obecnych). Wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Komisji  zapytał  o  środki  z  Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych.  Pani  Eugenia  Jahura  wyjaśniła,  że  program  ten  jest  przyjmowany
odrębnym  głosowaniem.  Wyjaśniła,  że  dopiero,  kiedy  będzie  przyjęty  budżet  państwa,
wtedy otrzymywana jest informacja o wysokości przyznanych środków. 
Pani Marzena Szuleta, Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych poinformowała, że biuro
realizuje budżet w ramach działu 855 w wysokości 5 000 000zł.  Dodała,  że wykonanie
budżetu nie jest zagrożone. 
Radna Karolina Pawliczak zapytała, jaka kwota jest wydatkowana na świadczenie 500+.
Pani Szuleta odpowiedziała, że na 2019 rok zaplanowana jest kwota 42 600 000zł. 
Pani  Marzena  Wojterska,  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych
poinformowała, że w zasobie zarządu znajduje się około 6 000 lokali, w tym 5 000 lokali
mieszkalnych. Przyczynia się do tego, że dochody MZBM to głównie opłaty za czynsze,
wynajmy,  korzystanie  itp.  Na  2019  rok  przychody  własne  zaplanowane  są  na  kwotę
32 000 800zł, oprócz tego zaplanowana jest dotacja przedmiotowa na remonty pustostanów



w wysokości 1 000 000zł oraz 447 000zł na dopłaty do lokali socjalnych. Wspomniała, że
w planach na 2019 rok nie ma dotacji na remont elewacji oraz zmianę systemu ogrzewania,
tak jak było to w roku 2018. 
Radny Eskan Darwich przyznał, że martwi go, że w budżecie na 2019 rok nie znalazły się
środki na remont elewacji budynków pod zarządem MZBM i między innymi przez to nie
będzie głosował za uchwaleniem tego budżetu. Dodał, że kiedy Wiceprezydentem była pani
Karolina  Pawliczak  zawsze  znajdowano  środki  na  ten  cel.  Pani  Sawicka  wyjaśniła,  że
możliwości finansowe są ograniczone, a zadań jest wiele. Jednak w ciągu roku pojawią się
wolne  środki  i  zawsze  można  je  przeznaczyć  na  takie  zadanie  jak  remont  elewacji  bo
z pewnością jest to potrzebne. 
Przewodniczący  Komisji,  Mirosław  Gabrysiak  wyjaśnił,  że  budżet  musiał  być
przygotowany do 15 listopada i jest to budżet poprzedniego Prezydenta. Osobiście uważa,
że nie umieszczenie zadania dotyczącego remontu elewacji kamienic jest błędem, jednak
nie powinno to być powodem, aby głosować przeciw całemu budżetowi. 
Radny  Darwich  odpowiedział,  że  w  tegorocznym  budżecie  nie  ma  wielu  zadań,  które
zgłaszał  przez wiele  lat,  w związku z tym nie  zagłosuje  za  jego przyjęciem.  Następnie
wywiązała  się  dyskusja  radnego  z  panią  Sawicką  dotycząca  nie  realizowania  zadań
zgłaszanych przez radnego Darwicha. 
Radna  Karolina  Pawliczak  zauważyła,  że  obecny  Prezydent  bardzo  wiele  mówił
o  rewitalizacji  Śródmieścia,  tymczasem  na  remont  elewacji  nie  przeznaczono  żadnych
środków, co bardzo ją zdziwiło ponieważ liczyła, że kwota ta będzie dwa razy wyższa niż
w latach poprzednich. 
Radny  Zbigniew  Włodarek  zgodził  się  z  radną  Pawliczak,  że  remonty  elewacji  są
działaniem niezbędnym ponieważ kamienice w centrum są wizytówką Miasta. Dodał, że
trzeba  się  także  zastanowić  czy  środki  na  to  zadanie  powinny  znajdować  się  budżecie
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,  czy może w budżecie przeznaczonym na
rewitalizację. 
Radna  Karolina  Pawliczak  stwierdziła,  że  w  poprzedniej  kadencji  rewitalizację
przeprowadzał tylko MZBM. Z tym stwierdzeniem zgodził się radny Darwich. 
Wiceprezydent Mateusz Podsadny zapewnił, że Prezydent ma szerszy plan na rewitalizację
Miasta. 
Radny  Eskan  Darwich  zapytał  Wiceprezydenta,  czy  wykonał  symulację  bądź  analizę
kosztów energii związaną z przewidywanymi podwyżkami. 
Pan Mateusz Podsadny odpowiedział, że na chwilę obecną takiej analizy jeszcze nie ma. 
Radny Leszek Ziąbka wspomniał, że spotkał się z konserwatorem z Poznania, który był
przerażony, że 500 000zł przeznaczone na płytę Głównego Rynku zostało poprzesuwane na
inne małe zadania. Stwierdził, że ubolewa nad tym, w jakim stanie jest rząpie, które sam
odkopał. Dodał, że w obecnym stanie nie można pokazać mieszkańcom zabytku, który cały
czas niszczeje. 
Radny  Roman  Piotrowski  zapytał  o  zadłużenia  lokatorów,  których  mieszkania
przekształcane są w lokale socjalne. 
Pani Marzena Wojterska odpowiedziała, że zadłużenie to pozostaje, jednak przekształcenie
mieszkania na socjalne powoduje, że dana osoba nadal jest właścicielem mieszkania, ale
może otrzymać dodatek mieszkaniowy i płaci niższa stawkę opłat. Dzięki temu może część
zaoszczędzonych  w  ten  sposób  środków  przeznaczyć  na  spłatę  zadłużenia,  dodatkowo
istnieje  możliwość  odpracowania  długów.  Dodała,  że  zadłużenie  lokatorów  maleje,
a procedura egzekwowania zadłużenia jest coraz efektywniejsza. 



Radny  Piotrowski  zapytał  na  koniec,  jak  wygląda  proces  zmiany  systemu  ogrzewania
w kamienicach. Dyrektor odpowiedziała, że w tej chwili trwa akcja podłączania kamienic
do Ciepła Kaliskiego czterech budynków: przy ul. Parczewskiego 7 i 8, oraz przy ul. Złotej
13 i 15.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  5  osób  za,  4  osoby  się  wstrzymały
(9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2019 – 2038.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  przedstawiła  powyższy  projekt  uchwały.
Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana na czas, kiedy Miasto
spłaca zaciągnięte zobowiązania. Wyjaśniła, że w załączniku I znajdują się dochody, rodzaje
dochodów, wydatki i zadłużenie, natomiast w załączniku II znajdują się wydatki bieżące lub
majątkowe  dofinansowane  ze  środków  unijnych  bądź  wydatki  majątkowe  realizowane
w okresie dłuższym niż dany rok. 
Radny Eskan Darwich zapytał, jaki jest udział podatku PIT i CIT w budżecie na 2019 rok. 
Pani Sawicka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o PIT to Minister Finansów określił prognozy,
które  wskazują,  że  będzie  to  kwota  177  491  000zł,  natomiast  podatek  CIT  wyniesie
9 000 000zł, taką informację podał Urząd Skarbowy.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  6  osób  za,  3  osoby  się  wstrzymały
(9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6. Korespondencja.
Brak.

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna  Karolina  Pawliczak  zapytała,  dlaczego  nie  został  jeszcze  wybrany
Wiceprzewodniczący Komisji. Pan Gabrysiak odpowiedział, że niedługo do Rady ma wejść
nowa  osoba  za  radnego  Grzegorza  Kulawinka,  który  został  Wiceprezydentem
i chciałby jej umożliwić wzięcie udziału w głosowaniu. 
Na  koniec  Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji  do  planu  pracy
Komisji. 

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  Przewodniczący  zamknął  posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

              Przewodniczący Komisji Rodziny, 
    Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miasta Kalisza
/.../

  Mirosław Gabrysiak


