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PROTOKÓŁ nr 0012.6.37.2017
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 14.06.2017r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi – Miastu na prawach powiatu
lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania
ulg.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego
wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C
na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 –
2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016”.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
9. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
10. Funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy – zadania,
instrumenty walki z bezrobociem, sytuacja na rynku pracy.
11. Korespondencja
- pisma Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy z prośbą o dotację;
- odpowiedź Przewodniczącego Rady Społecznej Radosława Kołacińskiego
na wniosek Komisji ws funkcjonowania szpitala;
- opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RMK o udzielenie
absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2016 rok.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
radnych, gości oraz dziękując pani Agnieszce Pazdeckiej – Zastępcy Dyrektora PUP –
za gościnę.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni zatwierdzili porządek obrad bez uwag (10 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Kaliszowi – Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów
lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że podobna uchwała funkcjonowała
od roku 2010, natomiast 10 lutego br. zmieniła się ustawa o finansach publicznych
w związku z powyższym konieczne było dostosowanie przepisów do obecnie
obowiązujących. Pani Skarbnik omówiła pokrótce każdy paragraf uchwały.
Radny Krzysztof Ścisły spytał o różnice w stosunku do poprzedniej uchwały, czy jest
jakaś istotna zmiana.
Pani Sawicka oznajmiła, że do tej pory kierownicy jednostek mogli umarzać kwoty
do wysokości 5.000 zł, natomiast w obecnym projekcie uchwały zostało to zwiększone
do 30.000 zł.
Radny Ścisły dopytał, czy jest jakiś dodatkowy zapis, który chroniłby budżet Miasta
przed rozrzutnością kierowników, na co pani Skarbnik wyjaśniła, że w par. 5 zapisano,
że kwota 30.000 zł nie może zostać przekroczona w jednym roku.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały
(11 osób).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania
i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji
Kalisko – Ostrowskiej”.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji dodał, że na posiedzeniu Komitetu Sterującego powyższe
programy uzyskały opinię pozytywną.
Radna Jolanta Mancewicz spytała o koszty, na co uzyskała odpowiedź na temat
dofinansowań oraz kosztów łącznie w ramach całej Aglomeracji.
Radny Krzysztof Ścisły wspomniał o reklamowaniu i propagowaniu tych programów.
Pan Naczelnik dopowiedział, że w projekcie znajdują się znaczne środki finansowe
właśnie na edukacje i promocje.
Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak podała przykład kolejek do badań
profilaktycznych w organizowanych przez Miasto autobusach, gdyż NFZ jak widać
nie zaspokaja potrzeb ludzi w tym zakresie.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały (11 osób).

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”
oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2016”.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił najważniejsze informacje, jak kwotę przekazanych środków na współpracę
z organizacjami pozarządowymi w wysokości 11 mln zł.
Wobec braku pytań i uwag powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że wszystkie Komisje omówiły
powyższe sprawozdania i pozytywnie je zaopiniowały. Na tej podstawie przygotowana
jest przedmiotowa uchwała i jest to niezbędne do udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 osób za, 1 osoba przeciwna,
2 osoby wstrzymały się od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, przedstawiła wnioski merytorycznie podległe
działalności Komisji. Wspomniała o rozdysponowaniu pozostałej kwoty wolnych
środków w wysokości 12 mln zł.
Radny Krzysztof Ścisły spytał o szczegóły dotyczące remontu przy ul. Noskowskiej.
Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak wyjaśniła, że powstanie czterdzieści kilka
nowych lokali socjalnych przy budynku, który już funkcjonuje w ramach mieszkań
socjalnych. Został już złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i Miasto
czeka za odpowiedzią w sprawie dofinansowania, które maksymalnie może wynieść
do 45%, tak jak to było w przypadku budowy przy ul. Warszawskiej.
Pani Skarbnik dodała, że jest to zadanie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017 – 2018 w wysokości 3 mln zł. Innym zadaniem jest kwota
700.000 zł na wykupy terenów pod budownictwo, które jest w ramach Wydziału
Gospodarowania Mieniem.
Radny Ścisły spytał, czy Miasto odzyskało tereny przy ul. Wał Matejki, które
zawłaszczył sobie pewien malarz.
Pani Wiceprezydent odpowiedziała, że tereny są już od kwietnia w zasobie Miasta,
a Wydział Gospodarowania Mieniem przygotowuje propozycje ich przeznaczenia.
Radny Ścisły przypomniał, iż był pomysł, aby zbudować osiedle z kontenerów
dla ludzi bezdomnych tanim i szybkim sposobem. Pilotował to w tamtym okresie
ówczesny Wiceprezydent Sztandera i nawet były już jakieś plany przygotowane.
Pani Wiceprezydent Pawliczak wyjaśniła, że szukała tych planów, lecz nic nie udało
się znaleźć, nie ma żadnych projektów związanych z tymi działkami.
Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 3 osoby wstrzymały
się od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w działach
i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017 – 2030.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła istotę i zarys WPF. Następnie
przedstawiła wnioski merytorycznie podległe działalności Komisji zawarte
w załączniku numer 2.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 3 osoby wstrzymały
się od głosu. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w działach
i rozdziałach merytorycznie podległych Komisji.
Ad.9. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił w skrócie najważniejsze informacje na temat dwóch osób ubiegających się
o przyznanie tytułu prawnego do lokali miejskich.
Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie pierwszego wniosku. Wszyscy
radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek (10 osób).
Następnie Przewodniczący poprosił o przegłosowanie drugiego wniosku. Wszyscy
radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek (10 osób).
Ad.10. Funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy – zadania,
instrumenty walki z bezrobociem, sytuacja na rynku pracy.
Pani Agnieszka Pazdecka, Zastępca Dyrektora PUP, przedstawiła radnym prezentację
medialną na temat realizowanych zadań, kwot pozyskanych dotacji oraz udzielonych
dofinansowań. Na początku poinformowała o zmniejszającej się stopie bezrobocia,
co jest tendencją ogólnokrajową, a także o strukturze osób bezrobotnych. Omówiła
profile pomocy udzielane osobom bezrobotnym, programy, z których pozyskiwane
są fundusze zewnętrzne.
Radna Jolanta Mancewicz dopytywała o sytuacje na rynku pracy ludzi młodych
z wyższym wykształceniem.
Radny Grzegorz Chwiałkowski poruszył kwestie zatrudnienia w ogrodnictwie osób
z zagranicy. Stwierdził, że gdyby w zamian za nich zatrudnić polaków to bezrobocia
by nie było.
Pani Pazdecka oznajmiła, że jest grono osób trwale bezrobotnych, których bardzo
ciężko zaktywizować.
Radny Eskan Darwich wspomniał o osobach, które są zarejestrowane jako bezrobotne,
natomiast pracują.
W dalszej części prezentacji pani Dyrektor przedstawiła radnym tabelę z danymi
dotyczącymi liczby osób, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności oraz ile
z tych firm utrzymało działalność na przestrzeni kilku lat. Powyższe informacje
zostały przygotowane na złożony kiedyś wniosek Komisji na temat efektywności
dofinansowań zakładania firm.
Na koniec radny Roman Piotrowski dopytywał o procedurę zatrudniania
obcokrajowców. Pani Pazdecka wyjaśniła jak się to odbywa i zapewniła, że Urząd
bardzo szybko wydaje zaświadczenia jak na taką skalę wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i podziękował pani Dyrektor
za przekazane informacje oraz za gościnę.

Ad.11. Korespondencja
- pisma Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy z prośbą o dotację
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, że Dyrektor Szpitala wystąpił
o dofinansowanie zakupu szafek dla pacjentów, stolików i krzeseł. Po doprecyzowaniu
przez Dyrektora Wysockiego kwoty, która wynosiła 225.902 zł, Władze Miasta
zdecydowały, że lepiej jest dofinansować zakup sprzętu medycznego i urządzeń, które
będą służyły mieszkańcom niż szafek, które to powinny być zakupione przez Urząd
Marszałkowski, gdyż jest to jednostka bezpośrednio nadzorująca szpital. Dyrektor
wyjaśnił Miastu, że złożył wnioski na dość duże dofinansowanie z WRPO na zakup
sprzętu i już nie ma możliwości aplikowania o szafki i dlatego zwraca się do Rady.
Radny Krzysztof Ścisły stwierdził, że coś jest nie tak skoro szpital ma otrzymać
dofinansowanie na drogie sprzęty, a nie ma na podstawowe rzeczy jak szafki.
Świadczy to źle o zarządzaniu przez jednostkę nadzorującą jaką jest Urząd
Marszałkowski.
Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak zgodziła się z przedmówcą. Wyraziła opinię,
że Miasto faktycznie może dofinansowywać szpital, ale w zakresie zakupu drogiego
sprzętu medycznego.
Pani Skarbnik powtórzyła, że Dyrektor Szpitala złożył wniosek o dofinansowanie
zakupu sprzętu medycznego z WRPO i te pieniądze otrzyma. Miasto z kolei, jeśli
będzie wola radnych, może jakieś środki przekazać na zakup szafek, natomiast
nie wcześniej niż we wrześniu.
Pani Wiceprezydent zaproponowała, że 23- go jest Rada Społeczna Szpitala i poruszy
na niej ten temat.
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Komisja powróci do tematu
po otrzymaniu dokładniejszych informacji.
- odpowiedź Przewodniczącego Rady Społecznej Radosława Kołacińskiego
na wniosek Komisji ws funkcjonowania szpitala
Przyjęto do wiadomości.
- opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RMK o udzielenie
absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2016 rok
Przyjęto do wiadomości.
Ad.12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Piotr Lisowski

