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P RO TO K Ó Ł   nr 0012.6.8.2015

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej  Rady

Miejskiej Kalisza, które odbyło się w dniu 11.09.2015r.

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

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK  OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej - propozycja Klubu Radnych PO.

4. Projekt uchwały w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów i nadania
jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania -
propozycja Klubu Radnych PO.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  wynajmowania  lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w 2015 roku z  Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  statutu
Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto
Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  profilaktycznych
szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie
Miasta Kalisza na lata 2015-2017”.

10.Omówienie i przyjęcie:
-  informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w
tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych.

11.Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.



12. Korespondencja:
- uwagi Radców Prawnych do projektów uchwał złożonych przez Klub 
Radnych PO
- skarga na uchwałę numer XII/129/2025N Rady Miejskiej Kalisza
-  pismo pana Sławomira  Wysockiego  w sprawie  raportu  dotyczącego  
  warunków sanitarnych w polskich szpitalach.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

+ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
+ Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla
Miasta Kalisza na lata 2015-2029

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

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji witając
wszystkich zebranych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący  Komisji  poinformował,  iz  punkty  3  i  4  oraz  podpunkt  w
korespondencji "uwagi Radców Prawnych do projektów uchwał złożonych przez Klub
Radnych PO" zostają zdjęte na wniosek pana Dariusza Grodzińskiego. Oznajmił, iż
zostały  dodane  nowe  punkty.  Jako  punkt  3  zaproponował  wybór
Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  punkt  4
zostaje  przeniesiony  z  punktu  10:  Omówienie  i  przyjęcie:  informacji  o  przebiegu
wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2015r.  oraz  informacji  o  kształtowaniu  się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w
art.  226 ust.  3  ustawy o finansach publicznych. Jako punkt  5  zostaje przeniesiony
punkt: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Centrum
Interwencji  Kryzysowej  w  Kaliszu.  Pan  Przewodniczący  zaproponował  by  dodano
punkty 6:  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok  oraz
punkt 7:  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2015-2029. Reszta punktów ulega przesunięciu.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad (11 osób).

Ad.  3.  Wybór  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej Rady Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Zbigniew Włodarek zaproponował radnego Dariusza Witonia na stanowisko
Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  Rady
Miejskiej Kalisza.
Wszyscy radni  jednogłośnie  zaopiniowali  propozycję radnego Zbigniewa Włodarka
(11  osób).  Radny  Dariusz  Witoń  został  desygnowany  na  Wiceprzewodniczącego
Komisji.
Radny Dariusz Witoń podziękował za oddanie głosów.



Ad. 4. Omówienie i przyjęcie:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
Pani Skarbnik, Irena Sawicka przedstawiła najważniejsze liczby z wykonania budżetu
(materiał w załączniku).
Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  pan  Artur  Szymczak  oznajmił,  że  nie  ma
zagrożeń które  mogłyby  występować  w drugim półroczu.  Dodał,  że  dla  Funduszu
Pracy  posiadają  ponad   10  300  000  zł,  w  tym środki  europejskie  3  mln  złotych.
Bezrobocie wynosi 5,5 %.
Pani  Aneta  Piotrowska  (DPS)  oznajmiła,  iż  dochody  zostały  wykonane  w kwocie
2 851 404 zł (50,67 %). Ponadto będzie proponowane zwiększenie kwoty dodatków.
Przedstawicielka MOPS-u oznajmiła, iż plan dochodów został wypracowany w 76,3
%. Największe wpływy są z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt ich członków w
domach  pomocy  społecznej.  Wydatki  kształtowały  się  na  poziomie  50  %.  Brak
zagrożeń.
Dyrektor  Domu Dziecka  w Kaliszu,  pani  Jolanta  Nowińska  oznajmiła,  iż  wydatki
zostały zrealizowane w 49 %. Dochody otrzymane to kwota 15 625 zł, są to głównie
darowizny. Brak zagrożeń.
Pani  Marzena  Wojterska,  dyrektor  MZBM  przedstawiła  najważniejsze  liczby  z
wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Dodała, iż na dochody składają się głównie
dochody  z  czynszu  za  lokale  mieszkalne,  za  lokale  użytkowe,  częściowe  dotacje.
Oznajmiła, iż MZBM na 2015 rok ma zaplanowane dwie dotacje przedmiotowe: na
remont pustostanu w wysokości 1 500 000 zł i na lokale socjalne w wysokości ponad
300 tys.  zł.  Ponadto jest zaplanowana jedna dotacja celowa w kwocie 1 mln zł za
wykonanie  elewacji  na  budynki  komunalne.  Dodała,  że  największe  koszty  były
związane z planem remontów, na 2015 rok wyniosły one 8 000 300 zł. Pani dyrektor
wspomniała również o ofercie na elewacje budynków w Kaliszu.
Radny Roman Piotrowski zapytał jakie koszty ponosi najemca.
Pani Marzena Wojterska odpowiedziała, iż najemca wybiera lokale o najmniejszych
kosztach.
Wiceprezydent Karolina Pawliczak odpowiedziała, iż koszt remontu wynosi od 5 tys.
zł do  15-20 tys. zł.
Radny Jacek Konopka zapytał ile zostało w tym półroczu zakończonych remontów
pustostanów, jaką ilość remontów przewidują na II półrocze oraz ile lokali w trybie na
koszt własny zostało w I półroczu rozdysponowane.
Pani  Wojterska  odpowiedziała,  że  30  lokali  zostało  wydanych.  Podpisane  zostały
umowy remontowe. Dodała, że posiadają część pustostanów które zostaną przekazane
najemcom do remontu na koszt własny. Z tych lokali,  z których najemcy nie będą
chcieli  remontować  na  koszt  własny,  przejmie  je  MZBM oraz  będzie  remontować
lokale  które  jeszcze  nie  są  zwolnione.  MZBM prowadzi  działania  mające  na  celu
odzyskanie tych lokali.
Radny Jacek Konopka zapytał czy do końca roku dotacja na remonty pustostanów w
wysokości 1 500 000 zł zostanie wykorzystana czy jest zagrożona.
Wiceprezydent Karolina Pawliczak odpowiedziała, że planowane jest wykorzystanie.
Dodała,  że  bardzo  trudno  jest  określić  jaki  to  będzie  koszt,  gdyż  1  lipca  zostało



przeznaczonych  do  remontu  na  koszt  własny  39  mieszkań  i  zakładają,  że
1 października  zostaną przekazane kolejne mieszkania. Założenie jest takie, że około
100 mieszkań rocznie będzie "przekazanych" dla mieszkańców.
Pani  Wojterska  dodała,  iż  MZBM  będzie  podejmować  działania  mające  na  celu
zwiększoną windykacje.  Będzie ona związana z przekwaterowywaniem osób, które
mają duże zaległości czynszowe do lokali socjalnych.
Radny Jacek Konopka zapytał jaka windykacja jest w tej chwili i jakie są zadłużenia
mieszkańców wobec MZBM.
Pani Wojterska odpowiedziała, iż wpływy z lokali mieszkalnych w I półroczu 2014
roku wyniosły 3 300 000 zł, natomiast w I półroczu 2015 roku wyniosły 3 100 000 zł,
czyli wpływy są niższe. Poprawiły się za to wpływy z lokali użytkowych.
Radny Jacek Konopka zapytał ile dłużników odpracowuje dług wobec MZBM.
Pani  Wojterska  odpowiedziała,  że  w  I  półroczu  było  zawartych  111  umów i  350
wniosków zostało skierowanych do komornika.
Pani Maria Kamińska, dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej oznajmiła, iż
wydatki  były na poziomie 48,26 %, natomiast  dochody przekroczyły ponad 50 %.
Zagrożenia  są w niewielkich kwotach na wyposażeniach remontu i  usług.   Innych
zagrożeń brak.
Pani Elżbieta Marczyńska,  dyrektor Centrum Interwencji  Kryzysowej  oznajmiła,  iż
wykonanie  wyniosło  50  %,  dochody  wypracowano  na  poziomie  135  %.  Brak
zagrożeń.
Pani  Magdalena  Sobocka-Maląg,  dyrektor  Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania  o
Niepełnosprawności  oznajmiła,  iż  realizacja  wydatków  przebiegała  zgodnie  z
założonym planem. Zagrożenia w II półroczu będą polegały na realizacji wydatków
związanych z tytułu umów zleceń dla lekarzy. Pani Magdalena dodała, że zwracali się
do wojewody o zwiększenie dotacji. Przyznał on środki zdecydowanie mniejsze niż
zapotrzebowanie. Potrzebne jest 60 tys. zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż pan wojewoda w piśmie napisał, że będzie występował o
dodatkowe środki, które na tą chwilę są niemożliwe do zrealizowania. Pani Skarbnik
poprosiła panią dyrektor by tak gospodarowali środkami aby wystarczyły na realizację
wszystkich zadań. Zaproponowała by napisać pismo i skierować je do starosty.
Pani dyrektor oznajmiła, iż 37 tys. zł które otrzymali zostało przekazane w ramach
porozumień,  nie  zostały  one  przekazane  jako  miasto,  ponieważ  wystąpił  błąd  w
Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Pani Skarbik wyjaśniła, że pieniądze zostały zaadresowane na Miasto Kalisz.
Pani dyrektor powiedziała, że istnieje problem bo muszą realizować wydatki zgodnie z
założonym  planem,  który  muszą  ograniczać.  Jest  dłuższy  okres  oczekiwania  na
orzeczenie.
Pani  Skarbnik  zaproponowała  by  przygotować  wniosek  dla  pana  prezydenta,  do
starosty.
Pani dyrektor powiedziała, że problem polega na tym, że pieniądze przychodzą bardzo
późno  i  muszą  oszczędzać  oraz  zmniejszać  ilość  składu  orzekającego  o
niepełnosprawności. Dodała, że mają obiecane od wojewody 160 tys. zł.
Przewodniczący Komisji, pan Piotr Lisowski zapytał czego dotyczą orzeczenia.
Pani dyrektor odpowiedziała, iż zwiększenie wpływu ilości wniosków wynika głównie
z wprowadzenia zmian dotyczących kart parkingowych.



Radny Mirosław Gabrysiak wspomniał, że to rząd wprowadził ustawę dotyczącą kart
parkingowych, czyli należy skierować wniosek do wojewody.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy istnieje możliwość by te wnioski podzielić.
Pani  dyrektor  oznajmiła,  iż  rozpatrują  kolejno  wnioski  i  każdy  z  nich  jest
indywidualnie rozpatrywany.
Wicedyrektor Karolina Pawliczak dodała, że jest to problem ogólnokrajowy.
Radny  Dariusz  Witoń  dodał,  że  poseł  Leszek Aleksandrzak  wystąpił  w sierpniu  z
interpelacją w tej sprawie do ministra.
Pani Marzena Szuleta, dyrektor Biura Świadczeń Rodzinnych oznajmiła, że wszystkie
zadania  realizowane  przez  biuro  są  finansowane  z  dotacji  budżetu  państwa.
Wykonanie I półrocza wyniosło około 50 %. Brak zagrożeń na II półrocze. Ponadto
wystąpili z wnioskem do wojewody o zwiększenie planu o około 3,5 mln zł.
Pani  Barbara  Wojdziak,  dyrektor  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  "Tulipan"
oznajmiła, iż dochody w I półroczu zostały wypracowane w 64 %, wydatki w 49,81 %.
Brak zagrożeń.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
oznajmił, iż dotacje realizowane są na bieżąco. Realizacja dodatków mieszkaniowych
na poziomie 46 %. Brak zagrożeń. Mniejsze wykonanie niektórych działów wskazuje
na przesunięcie realizacji na II półrocze 2015 r.
Pani  Barbara  Gmerek,  Naczelnik Wydziału Gospodarowania  Mieniem przedstawiła
informację  z  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2015  r.  Oznajmiła,  iż
przyczyną zmniejszonej sprzedaży nieruchomości to głównie brak regulacji prawnej
wielu nieruchomości oraz współwłasność w udziałach.
Radna  Jolanta  Mancewicz  zapytała  czy  wpłynęło  dużo  wniosków  wystąpień
wieczystych użytkowników.
Pani naczelnik odpowiedziała, że takie wnioski wpłynęły na przełomie marca. Były to
wnioski, które podniosły realizację założeń.
Radna Anna Zięba wspomniała, że miasto dostanie nowy lokal po kaliskim więzieniu.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania  nad  informacją  o  przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015r.:  wszyscy za (12 osób). Przyjęto informację.

-informacji  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  tym
realizacji  przedsięwzięć, o których mowa w art.  226 ust.  3 ustawy o finansach
publicznych
Pani Skarbnik, Irena Sawicka przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej (materiał w załączniku).
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad informacją o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej: wszyscy za (12 osób). Przyjęto informację.

Ad.  5.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  statutu
Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.
Pani  Elżbieta  Marczyńska,  dyrektor  Centrum Interwencji  Kryzysowej  przedstawiła
zmiany w projekcie uchwały.
Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Centrum
Interwencji Kryzysowej w Kaliszu został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (12
osób).



Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  zmianę  w  porządku  obrad.  Zaproponował  by
punkt 10 "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto
Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu" stał się punktem 6. Reszta
punktów ulega przesunięciu.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad (12 osób).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto
Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Pani  Skarbnik,  Irena  Sawicka  oznajmiła,  iż  na  Oddziale  Rehabilitacyjnym  panują
ciężkie warunki. Pan prezydent z panem Przewodniczącym 17 lipca zadeklarował, że
zabezpieczą  w  budżecie  kwotę  100  tys.  zł,  co  stanowić  będzie  pomoc  miasta  na
przeprowadzenie remontu. Jest to forma dotacji celowej.
Pan Mariusz  Kurpik,  zastępca dyrektora  Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego im.
Ludwika Perzyny podziękował za przekazane wsparcie.  Wspomniał  o reorganizacji
szpitala przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Andrzej Plichta wspomniał, że odwiedził oddział
rehabilitacji w kaliskim szpitalu.
Przewodniczący  Komisji  zasygnalizował,  iż  wpłynęło  drugie  pismo  od  dyrektora
szpitala dotyczące dotacji na wyższą kwotę.
Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  przez  Miasto  Kalisz
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu został jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowany (12 osób).
Dyrektor  szpitala  oznajmił,  iż  w  szpitalu  jest  zapotrzebowanie  na  fotele  do  stacji
dializ. Dodał, że dają poczucie komfortu pacjentom. Pozostałe elementy oprócz stołu
zabiegowego  do  oddziału  chirurgii  ogólnej  i  naczyniowej  to  wirówki  do  kończyn
dolnych i aparat do magnetoterapii to pomoc dla oddziału rehabilitacyjnego. Dodał, że
dermatoskop został już zakupiony.
Wiceprezydent Karolina Pawliczak zapytała czy wniosek o dotację został skierowany
do starosty.
Dyrektor szpitala odpowiedział, że nie kierowali wniosków do innych powiatów ani
do starosty.  Dodał,  iż  otrzymają  z  Urzędu Marszałkowskiego ponad 12 mln  zł  na
sprzęt i aparaturę medyczną.
Radny  Mirosław  Gabrysiak  oznajmił,  iż  podziela  zdanie  dyrektora  szpitala,  w
szczególności  fotele do dializoterapii. Dodał, że liczba osób z niewydolnością nerek
dramatycznie wzrasta.
Radna  Anna  Zięba  zapytała  czy  remont  szpitala  będzie  ukierunkowany  na  jakiś
konkretny oddział.  
Dyrektor  szpitala  oznajmił,  że  100  tys.  zł  będzie  przeznaczone  na  ogólny  remont
budowalny, który nie zaprzepaści tej kwoty.
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  mieliśmy  podobną  sytuację  z  poradnią
psychologiczno- pedagogiczną.  "Obsługuje" ona Kalisz, a także ościenne gminy, w
tym  także  powiat.  Przez  wiele  lat  koszty  ponosiliśmy  my,  były  burzliwe  dyskusje.
Obecnie mamy podpisane porozumienia i jakieś tam środki do naszego budżetu, nasz
budżet wspierają.
Pani Skarbnik zaproponowała by zwrócić się do samorządu gminy bądź powiatu z
prośbą o dotację.



Radny Jacek Konopka zapytał panią Skarbnik jak są księgowane środki przeznaczone
do Urzędu Wojewódzkiego.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to księgowane w wolnych środkach.
Radny Dariusz Witoń dodał, iż pomoc od starosty może być niewielka w porównaniu z
ubiegłym rokiem.
Radny Eskan Darwich dodał, iż szpital płaci do budżetu miasta pół miliona złotych w
formie  podatku od nieruchomości.
Pani Skarbnik dodała, iż od kilku lat jest inna stawka dla szpitala.
Pan dyrektor dodał, iż 78 % pacjentów to pacjenci z Kalisza.
Przewodniczący Komisji zapytał czy jest planowany oddział geriatryczny.
Dyrektor  szpitala  odpowiedział,  iż  fizycznie  brakuje  miejsca  na  otworzenie  tego
oddziału.
Radny  Roman  Piotrowski  zapytał  czy  w  poprzednich  latach  były  mniejsze  liczby
pacjentów z Kalisza.
Radny  Eskan  Darwich  zaproponował  by  poruszyć  temat  parkingu  przed  kaliskim
szpitalem.
Radny  Mirosław  Gabrysiak  zapytał  czy  komisja  sformułuje  wniosek  do  pana
prezydenta w sprawie poparcia.
Przewodniczący zawnioskował by przekazać pismo pana dyrektora do prezydenta.
Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie nad wnioskiem: wszyscy za (10 osób).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka omówiła zmiany w projekcie uchwały budżetowej na
2015 rok.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2015  rok  został
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (8 osób).

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta
Kalisza na lata 2015-2029 został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (8 osób).

Ad.  9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  wynajmowania  lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
Radny Martin Zmuda zgłosił wniosek formalny by w §8 pkt 4 i §14 pkt 2 dodać „po
zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej”.
Dodał, by opinia Komisji Mieszkaniowej też była wzięta pod uwagę, by nie było to
tylko i wyłącznie jednoosobowe.
Wniosek został pozytywnie przegłosowany. Głosowanie: 8/8.
Radny  Jacek  Konopka  zauważył  inny  sposób  określania  dochodów  będących
podstawą  do  kwalifikacji  najemców.  Zgłosił  uwagę  techniczną,  by  w  §2  pkt  3
„średnim miesięcznym dochodzie” zastąpić  „średni miesięczny dochód”.  W kwestii
weryfikacji wniosków, w §5 pkt 13 "Osoby ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 11,
mają obowiązek raz w roku w terminie od 01 stycznia do 31 lipca złożyć formularz
aktualizacji wniosku" oraz w pkt 15 "Przed sporządzeniem wykazu, o którym mowa w
ust.  11 Komisja Mieszkaniowa na podstawie wniosków aktualizacyjnych,  bada,  czy



osoby  które  uzyskały  uprawnienia do zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego
albo  socjalnego  w  latach  poprzednich  nadal  spełniają  kryterium  dochodowe  i
kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych".  W moim przekonaniu i to jest
wniosek formalny, aktualizacja w zakresie stosunku do osób które już są na liście osób
uprawnionych, bo nie mówię o tych którzy wejdą na podstawie tej uchwały, ale ci co
uzyskali  uprawnienia  na  podstawie  dotychczas  obowiązującej  uchwały,  a  będą
podmiotami w tej weryfikacji w roku przyszłym to weryfikacja tych osób w zakresie
niezaspokojonych  potrzeb  mieszkaniowych  w  moim  przekonaniu  będzie  działaniem
niezgodnym z prawem. Poprzednio obowiązująca uchwała określała tryb uzyskiwania
uprawnień i było to obowiązujące prawo lokalne. Na podstawie tego osoby uzyskały
uprawnienia. Ten element mieszkaniowy podlegał określonej procedurze wynikającej z
poprzedniej uchwały. Chciałem to zasygnalizować i zgłosić jako wniosek formalny.
Wiceprezydent Karolina Pawliczak wspomniała, że te wnioski nie były aktualizowane
i  weryfikowane.  Nadmieniła,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany
przez Kancelarię Radców Prawnych i nie było co do zapisu żadnych uwag.
Radny Zbigniew Włodarek dodał, że status ekonomiczny każdego z kandydatów może
się zmienić.
Radny Jacek Konopka zgłosił wniosek formalny by wykreślić z projektu uchwały w
§5  pkt  15  słów „i  kryteriów niezaspokojonych  potrzeb  mieszkaniowych”.  Wniosek
poddano pod głosowanie: 4 osoby za, 6 osób przeciw. Wniosek został odrzucony.
Radny Jacek Konopka dodał uwagę do §10, iż stwierdzeniem tym miasto nie wywiąże
się z załatwieniem sprawy.
Radny Martin Zmuda zapytał o §2 pkt 8  „miejscowości pobliskiej” czy nie można
tego  poszerzyć  go  stronie  prawnej  o  powiat  kaliski  lub  aglomerację  kalisko  -
ostrowską.
Naczelnik  Wydziału,  pan  Tomasz  Rogoziński  odpowiedział,  że  jest  to  zapis
wprowadzony celowo.  Najemcy lokali  mieszkalnych posiadają  nieruchomości  poza
miastem Kaliszem. To zjawisko ma znaczenie w miejscowościach ościennych.  Pan
Naczelnik  dodał,  że  jest  to  propozycja  zapisu,  jednak  ma  świadomość  w  ocenie
Radców Prawnych, że może być to zakwestionowane.
Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  dodała,  iż  jeśli  ktoś  posiada  nieruchomość  na
terenie kraju to nie powinien ubiegać się o mieszkanie komunalne.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Kalisza z poprawkami: 1 osoba wstrzymująca się, 9 za.

Ad.  10.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2015  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na
te  zadania  w  2015  roku  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany.  Głosowanie:
wszyscy za (10 osób).

Ad.  11.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  profilaktycznych
szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta



Kalisza na lata 2015-2017”.
Radny Jacek Konopka zapytał czym się różni ten program od dotychczasowych akcji
szczepień przeciwko pneumokokom.
Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  odpowiedziała,  iż  program  różni  się  tym,  iż
obejmuje wszystkie żłobki, a nie jak było do tej pory tylko żłobki publiczne.
Radny  Jacek  Konopka  zapytał,  czy  wobec  tego  że  program  szczepień  jest
zaplanowany na 3 lata, czy są zabezpieczone środki w budżecie na kolejne 2 lata.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli na 100% będzie to realizowane na 3 lata to
musi  być  wniosek do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  tylko  muszą  być  podane
kwoty.
Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  dodała,  że  projekt  ten  ma  pozytywną  opinię
Agencji Oceny.
Przewodniczący  Komisji  dodał,  że  szczepienia  te  mogą  wejść  w  obowiązkowy
kalendarz szczepień i wtedy miasto nie będzie miało konieczności ich wykonywania.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  profilaktycznych  szczepień
przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata
2015-2017” został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany. Głosowanie: wszyscy za
(9 osób).

Ad. 12. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Pani Maria Cierniak z Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oznajmiła, iż
pan  Raczyński  zwrócił  się  o  przejęcie  lokalu  po  śmierci  siostry.  Mieszkanie  o
powierzchni  11,5m2 przy  ulicy  Łaziennej,  jedna  izba.  Pan  Raczyński  jest  po
rozwodzie, utrzymuje się z pracy dorywczej, dochód wynosi prawie 600 zł. Dodała, iż
Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. Głosowanie: wszyscy za (10 osób).

Ad. 13. Korespondencja:
- skarga na uchwałę numer XII/129/2015 Rady Miejskiej Kalisza
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi.  Do
zespołu zostali wybrani:
- radny Dariusz Witoń - koordynator,
- radny Grzegorz Chwiałkowski - członek,
- radny Edward Prus - członek.
Komisja jednomyślnie zaopiniowała powołanie zespołu. Głosowanie: wszyscy za (11
osób).

-pismo pana Sławomira Wysockiego w sprawie raportu dotyczącego warunków
sanitarnych w polskich szpitalach
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Kalisza,  pan  Andrzej  Plichta  oznajmił,  iż  pismo
zostanie  przekierowane  do  prezydenta.  Zaproponował  by  następną  komisję
zorganizować na Wolicy.

Ad. 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Dariusz Witoń zapytał odnośnie omawianej wcześnie skargi, czy nie powinna
ona zostać przekazana Wojewodzie, gdyż zapis skargi brzmi "skarga na uchwałę".



Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej, pani Katarzyna Wawrzyniak odpowiedziała, że
wszystko  jest  prawidłowe,  jest  to  uzgodnione  z  Radcami  Prawnymi.  Skarżący
niewłaściwie to nazwał. Jest to rozszerzenie tematyki wcześniejszej. Dodała, iż skargą
będzie zajmowała się Rada Miejska. W przyszłości skarżący będzie mieć możliwość
odwołania się do sądu.
Radna Anna Zięba poruszyła inną kwestię, a mianowicie w zeszłym tygodniu został
zrobiony odbiór przychodni na przejęcie z Miejskiego Zarządu do MZBM. Zapytała
czy jako dzierżawcy uzyskają protokół odbiorczy.
Wiceprezydent Karolina Pawliczak oznajmiła, iż likwidacja zakończyła się na dzień
31  sierpnia.  Sprawozdanie  zostanie  przekazane  do  15  września.  Został  powołany
zespół inwentaryzacyjny. Mienie przechodzi na rzecz miasta,  a miasto przekaże na
rzecz MZBM. Wiceprezydent oznajmiła, iż szczegółowo udzieli informacji.
Radny  Jacek  Konopka  powiedział,  iż  taki  raport  zdawczo–odbiorczy  mógłby  być
przydatny dla członków komisji do zapoznania się. Dodał, że chciałby wiedzieć jak
wygląda zmiana funkcjonalno–organizacyjno–majątkowa i stan techniczno - użytkowy
przekazywanego do MZBM majątku.
Wiceprezydent  Karolina Pawliczak oznajmiła,  iż  regulują  to  przepisy szczegółowe,
ustawa o finansach publicznych.
Radny  Jacek  Konopka  zgłosił  wniosek  formalny  o  przygotowanie  raportu
uwzględniającego  stan  techniczno  –  użytkowy  przekazywanego  majątku  po
zlikwidowaniu MZOSZ do MZBM.
Wniosek został przyjęty. Głosowanie: wszyscy za (11 osób).

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  Przewodniczący  podziękował  za
dyskusję.

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski


