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Protokół Nr 0012.7.6.2019
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Kalisza w dniu 17 kwietnia 2019 roku.
*********************************************************************

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

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2018 roku.
5. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
9. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
10. Korespondencja:
 pismo dot. wsparcia samorządu w realizacji działań zdrowotnych w zakresie
zapobiegania chorobom zakaźnym i poprawy sytuacji epidemiologicznej
w regionie;
 pismo z prośbą o zakup karetki transportowej oraz zaproszenie na posiedzenie
Komisji.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak, który powitał wszystkich obecnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 6 osób za (7 obecnych) 1 – brak głosu.
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Pan Artur Szymczak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu poinformował, że
wykonanie budżetu w 2018 roku wyniosło 99%, środki na aktywizację osób bezrobotnych
kształtowały się na podobnym poziomie w porównaniu do lat poprzednich, a stopa
bezrobocia wyniosła 2,3%. Wspomniał, że mimo iż bezrobocie jest niskie, to do pracy
przyjeżdża wielu obcokrajowców, którymi urząd musi się zająć.
Radna Elżbieta Dębska zapytała, ile osób zatrudnia Powiatowy Urząd Pracy. Pan Szymczak
odpowiedział, że zatrudnionych jest 67 osób. Radna dopytywała, czy w projektach
uczestniczą obcokrajowcy. Dyrektor odpowiedział, że w chwili obecnej urząd zajmuje się
wydawaniem zaświadczeń pracownikom z zza granicy oraz dokształcaniem ich.
Radny Zbigniew Włodarek zapytał, ilu Ukraińców jest zatrudnionych w Kaliszu, oraz
w powiecie. Pan Szymczak odpowiedział że około 12 000.
Radny Roman Piotrowski spytał, czy osoby te mają badania. Pan Dyrektor odpowiedział, ze
powinni mieć ponieważ taki jest wymóg.
Przewodniczący Komisji, pan Mirosław Gabrysiak zapytał skąd oprócz Ukrainy pochodzą
cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do pracy do Kalisza. Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy odpowiedział, że coraz częściej pojawiają się osoby z Indii czy Pakistanu.
Pani Bożena Konopka, p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Kaliszu wyjaśniła, że wykonanie
budżetu w 2018 roku nie było zagrożone i wyniosło 99,94%. Dodała, że w chwili obecnej
w Domu Dziecka przebywa 40 wychowanków.
Radny Gabrysiak zapytał, ile kosztuje miesięczne utrzymanie wychowanka. Otrzymał
odpowiedź, że jest to kwota na poziomie 5 447zł.
Pan Marek Wójcik ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” krótko przedstawił
najważniejsze pozycje liczbowe za 2018 rok dotyczące placówki.
Pani Maria Kamińska, Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej poinformowała, że
w 2018 roku wydatki zrealizowano w 99,48%, co stanowi 840 533zł, wypracowano także
dochody w wysokości 133 600zł, co daje wykonanie na poziomie nieco powyżej 100%.
Pani Magdalena Sobocka-Moląg, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kaliszu poinformowała, że budżet został wykonany w 100%,
a jego realizacja przebiegała zgodnie z planem.
Radny Gabrysiak zapytał, jak długo czeka się na orzeczenie. Przewodnicząca
odpowiedziała, że do 2 miesięcy.
Pani Halina Szalska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej wyjaśniła, że wykonanie budżetu
w 2018 roku nie było zagrożone i został on wykonany w 100%.
Przewodniczący Komisji zapytał, jaki jest czas oczekiwania na miejsce w Domu Pomocy
Społecznej w Kaliszu. Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie ma tutaj zasady,
a w tej chwili w kolejce czeka około 30 osób. Radny dopytywał, jaki jest jednostkowy koszt
utrzymania osoby w placówce oraz jaki jest odsetek osób, które dofinansowuje Wojewoda.
Pani Szalska odpowiedziała, że koszt jednostkowy wynosi 3 984zł, a Wojewoda obecnie
dofinansowuje pobyt 31 osób. Pan Gabrysiak chciał także wiedzieć, czy placówka planuje
jakieś inwestycje. Pani Halina Szalska odpowiedziała, że obecnie prowadzony jest remont
kuchni i pralni.
Radna Karolina Pawliczak zapytała, jak wygląda kwestia rozbudowy Domu Pomocy
Społecznej. Dyrektor odpowiedziała, że w chwili obecnej przygotowywany jest projekt
nowego skrzydła.
Pani Marzena Szuleta, Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych wyjaśniła, że biuro miało
w pełni zabezpieczone środki z budżetu państwa, wszystkie zadania zostały zrealizowane.
Radna Pawliczak poruszyła temat nowych zadań. Pani Szuleta odpowiedziała, że nowe
zadania ruszą dopiero w 2019 roku, będzie to 500+ wypłacane na drugie i kolejne dziecko

bez progu dochodowego. Pani Kierownik szacuje, że skorzysta z tego około 16 000 dzieci.
Radna spytała, czy spowoduje to, że trzeba będzie zatrudnić dodatkowych pracowników.
Pani Szuleta odpowiedziała, że zapewne będą zatrudniane nowe osoby, ale raczej nie będzie
to duża liczba. Radna dopytywała, ile będzie kosztował program 500+. Kierownik
odpowiedziała, że w zeszłym roku kosztował 50 000 000zł, a teraz wyniesie 90 000 000zł.
Pani Marzena Wojterska, Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
przedstawiła najważniejsze pozycje liczbowe dotyczące wykonania budżetu za
2018 rok.
Radny Zbigniew Włodarek zapytał, czy istnieje wykaz kamienic, które można by było
jeszcze podłączyć do tzw. cieplika. Pani Dyrektor odpowiedziała, że cały czas współpracuje
z Ciepłem Kaliskim i dowiaduje się, które kamienice można by było podłączyć, jednak
trzeba także spojrzeć na sprawę ekonomicznie, ponieważ, jeżeli większość mieszkań
w kamienicy zmieniła ogrzewanie na gazowe, wtedy podłączenie kamienicy jest
nieopłacalne.
Następnie pani Wojterska przekazała kilka informacji dotyczących zadłużeń wobec
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.
Radny Roman Piotrowski zapytał, jak wygląda przekształcanie lokali komunalnych
o niższym standardzie w lokale socjalne. Dyrektor odpowiedziała, że systematycznie
wzrasta liczba takich przekształceń. Radny dopytywał, ile dokładnie kamienic można by
jeszcze podłączyć do Ciepła Kaliskiego, ponieważ radny Włodarek nie otrzymał
odpowiedzi, zapytał, czy może to być około 25%. Pani Marzenia Wojterska odpowiedziała,
że uważa, że raczej więcej, ponieważ większość budynków pod zarządem MZBM-u
pochodzi sprzed II, a nawet I wojny światowej. Dodała, że nie wszędzie można dokonać
podłączenia, ponieważ nie wszędzie znajduje się sieć, ale wtedy ogrzewanie jest zmieniane
na gazowe.
Radny Włodarek wspomniał, że pamięta, że kiedyś MZBM pośredniczył w zbieraniu
należności Ciepła Kaliskiego, a w tej chwili jest to zmienione. Według radnego był to
bardzo dobry ruch i zapytał, czy nie można zastosować tego również przy opłacie za wodę.
Dyrektor odpowiedziała, że niestety nie.
Radna Magdalena Walczak zapytała, jak dużo jest osób na liście oczekujących na lokal
socjalny. Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych odpowiedział, że w tej chwili jest 410 wyroków z uprawnieniem do
przyznania lokalu socjalnego i 30-40 osób z tzw. listy. Dodał, że jeżeli Miasto nie zapewni
lokalu socjalnego musi płacić odszkodowanie. Na szczęście do tej pory były to małe sumy.
Radna Pawliczak spytała, czy wszystkie mieszkania przy ul. Warszawskiej
i Noskowskiej są już zajęte i czy zmienił się kierunek działań, jeżeli chodzi
o przekwalifikowywanie mieszkań komunalnych w socjalne w Śródmieściu, ponieważ
Miasto odchodziło od tego pomysłu. Pani Wojterska odpowiedziała, że skierowania zostały
wydane na wszystkie mieszkania, jednak nie wszystkie są jeszcze zasiedlone. Następnie
zapewniła, że w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Kalisza na lata 2015-2020 jest zapis, że Miasto odchodzi od tworzenia lokali socjalnych
w centrum oraz we wspólnotach mieszkaniowych.
Radny Roman Piotrowski oznajmił, że pamięta taką sytuację, w której Miasto płaciło
prywatnemu najemcy, ponieważ nie było w stanie zapewnić lokalu z własnych zasobów.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wyjaśnił, że
w chwili obecnej nie ma takich sytuacji, teraz jeżeli Miasto nie wywiąże się
z obowiązku dostarczenia lokalu musi płacić odszkodowanie.

Przewodniczący Komisji, pan Mirosław Gabrysiak zapytał, co MZBM robi, aby
w Śródmieściu nie było pustych lokali użytkowych, ponieważ z tego co widział jest ich
sporo. Pani Wojterska poinformowała, że stawki czynszowe zostały obniżone,
w tej chwili w centrum Miasta, czyli na przykład przy Ratuszu płaci się 35 zł/m 2,
a w pierwszej strefie (ul. Górnośląska, ul. Zamkowa) 25 zł/m 2. Oprócz tego funkcjonuje
tzw. start-up, który polega na tym, że w pierwszym roku działalności przedsiębiorca płaci
50% stawki czynszowej, w drugim 75%, a dopiero w trzecim 100%. Dodatkowo, jeżeli
wieloletni najemcy w ciągu 3 lat wykażą, że ich obroty spadły lub utrzymują się na stałym
poziomie mogą skorzystać z rocznej 50% bonifikaty w czynszu. Radny Eskan Darwich
stwierdził, że jest to niesprawiedliwe ponieważ karane są osoby przedsiębiorcze. Radna
Pawliczak zgodziła się z przedmówcą. Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca ulg
i ogólnej sytuacji najemców lokali użytkowych. Radny Włodarek zaproponował, aby
zaplanować posiedzenie komisji w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych i omówić
kwestie, które nie podobają się radnym.
Radna Pawliczak zapytała, ile jest pustych lokali użytkowych. Pani Wojterska
odpowiedziała, że jest to liczba zmienna, ale w tej chwili około 15 lokali czeka na przetarg.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, pani Karolina Pawliczak zaproponowała, aby złożyć
wniosek o przeanalizowanie stawek czynszowych lokali użytkowych na terenie Miasta
Kalisza i przedłożenie informacji Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad wnioskiem: 6 osób za
(6 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych krótko
omówił wykonanie budżetu za 2018 rok.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że
budżet wynosił 37 380 744zł, a wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,22%. Pani
Jahura udzieliła radnemu Piotrowskiemu odpowiedzi na pytanie zadane na poprzednim
posiedzeniu komisji dotyczące ilości osób o bardzo niskich emeryturach. Dyrektor
poinformowała, że takich osób jest 34. A najniższa emerytura to 0,44zł.
Na koniec pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła wykonanie
budżetu Miasta za 2018 rok.
Radny Eskan Darwich zaproponował, żeby ze względu na rekordową ilość wolnych
środków zorganizować dodatkowe posiedzenie komisji, w celu przedyskutowania, na jakie
cele wydatkować te środki.
Radna Pawliczak zapytała, ile Miasto dokłada do zadań oświatowych. Pani Ochocka
odpowiedziała, że około 30%.
Głosowanie: 5 osób za, 2 osoby się wstrzymały (7 obecnych). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad.4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2018 roku.
Pan Michał Pilas, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem omówił
powyższą informację. Poinformował, że opracowanie takiej informacji wynika
z ustawy o finansach publicznych i przedstawia zbiorcze zestawienie wartości mienia
komunalnego, które jest pokazane w układzie przedmiotowym i podmiotowym, czyli
rozkładzie wartości majątku na poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Informacja
została sporządzona w oparciu o dane z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz
podległe im zakłady i jednostki budżetowe. Powiedział również, że ogólna wartość majątku
Miasta wynosi 1 904 497 000zł. Największy udział w strukturze majątku ma rzeczowy

majątek trwały – 73% oraz finansowy majątek trwały – 22%. Główne pozycje w strukturze
majątku trwałego to drogi i mosty – 29%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 25%, grunty
– 21%, budynki i lokale – 19%. Dodał, że struktura majątku jest podobna do tej z lat
poprzednich. Pan Pilas wyjaśnił, że bezpośrednio pod zarządem Miasta znajduje się 40%
majątku, natomiast 51% znajduje się na stanie jednostek budżetowych, a 8% na stanie
zakładów budżetowych.
Radny Eskan Darwich zapytał, kiedy radni będą mieli dostęp do danych spółek,
w których Miasto ma udziały, np. do sprawozdań finansowych.
Pan Michał Pilas odpowiedział, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych do
30 czerwca muszą się odbyć walne zgromadzenia, na których będą zatwierdzane
sprawozdania finansowe za rok ubiegły i wtedy dopiero te dokumenty zaczną spływać do
Urzędu Miasta.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Informacja została przyjęta.
Ad.5. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 r.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
omówił przedmiotowy raport. Poinformował, że realizacja odbywała się w zakresie
wynikającym z programu i były to m. in. działania mające na celu ograniczanie skutków
zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem szkodliwych substancji
i narkotyków, leczenie osób uzależnionych, działania interwencyjne, zapobieganie
wykluczeniu społecznemu, oraz profilaktyka.
Komisja przyjęła raport do wiadomości.
Ad.6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że
pomoc społeczna funkcjonuje w trzech obszarach – instytucjonalnym, finansowym
i kadrowym. Jeżeli chodzi o zasoby instytucjonalne to w mieście funkcjonują różne
schroniska, świetlice, ośrodki pobytu dziennego i całodobowego czy domy pomocy. Jak
podkreśliła pani Dyrektor, mimo usilnych starań brakuje w Kaliszu rodzinnego pogotowia
opiekuńczego. Jeżeli chodzi o zasoby finansowe, najwięcej środków przeznacza się na
świadczenia wychowawcze, rodzinne, domy pomocy społecznej, czy rodziny zastępcze. Na
koniec wyjaśniła, że zasoby kadrowe funkcjonują prawidłowo, a zatrudnienie w jednostkach
pomocy społecznej kształtuje się na właściwym poziomie.
Komisja przyjęła przedstawioną ocenę do wiadomości.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła powyższy projekt
uchwały.
Pani Ochocka poinformowała, że podjęta została decyzja o podwyżkach pensji
i zostało to zawarte w projekcie uchwały. Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy
podwyżka dotyczy pracowników Urzędu Miasta, czy jednostek organizacyjnych. Naczelnik
odpowiedziała, że podwyżka dotyczy pracowników Urzędu oraz jednostek, z pominięciem
Filharmonii Kaliskiej ponieważ ta placówka wcześniej otrzymała środki na podwyżkę
wynagrodzeń. Dodała, że jeżeli chodzi o edukację zwiększenie pensji dotyczy tylko
pracowników administracyjnych, a nie nauczycieli. Radna Pawliczak zapytała, jaka będzie
średnia wysokość podwyżek. Pani Ochocka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Urząd Miasta
będzie to 300zł do płacy zasadniczej. Dodała, że kwota pewna to 150zł, a to co powyżej

należy już do decyzji przełożonego. Pani Karolina Pawliczak poprosiła także o odpowiedź
na pytanie, kiedy podwyżka wejdzie w życie. Otrzymała odpowiedź, że będzie to w maju
z wyrównaniem od marca.
Radna Elżbieta Dębska poruszyła temat pracowników socjalnych pracujących
w terenie, którzy otrzymują dodatek z tego tytułu, jednak wciąż jest on niski.
Zaproponowała, aby wystosować pismo do ministra z prośbą o podwyżkę właśnie tego
dodatku. Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zapewniła, że MOPS wysyła pisma w tej sprawie.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2019-2038.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła powyższy projekt
uchwały.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.9. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
 Przewodniczący Komisji, pan Mirosław Gabrysiak odczytał, kogo dotyczy pismo i
wyjaśnił, że Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie powyższy wniosek.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, pan Tomasz Rogoziński
dodał, że mieszkanie należało do matki wnioskodawcy, a zadłużenie zostało
spłacone. Radny Eskan Darwich zapytał, jak duże było zadłużenie. Naczelnik
odpowiedział, że była to kwota około 7 800zł. Radny Gabrysiak zapytał, czy dobrze
pamięta, że dochód mieszkańca wynosi 614zł miesięcznie. Uzyskał pozytywną
odpowiedź. Radna Karolina Pawliczak zabrała głos i stwierdziła, że ma wątpliwości,
co do jednego i drugiego wniosku. Wyjaśniła, że lokal, o który wnioskuje
mieszkaniec ma ponad 70m2, a z dokumentów wynika, że ma bardzo niski dochód
i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Zapytała, czy wnioskodawca jest
uprawniony do lokalu komunalnego. Pan Rogoziński odpowiedział, że mężczyzna
nie oczekuje w kolejce na lokal z zasobów Miasta. Radny Darwich zapytał, skąd
mieszkaniec otrzymuje dochód i w jakim jest wieku. Naczelnik odpowiedział, że
dochodem wnioskodawcy jest zasiłek, a urodził się w 1968 roku. Dodał także, że jest
to osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Radny Darwich zapytał,
gdzie wnioskodawca mieszkał wcześniej. Pan Rogoziński odpowiedział, że z matką,
jednak jakiś czas mieszkał także u rodziny poza Kaliszem. Następnie wywiązała się
dyskusja między radnymi dotycząca tego, jak wnioskodawca utrzyma mieszkanie
skoro wykazuje tak niski dochód. Radna Pawliczak wyjaśniła, że odrzucenie
wniosku nie zamyka drogi dla wnioskodawcy ponieważ może on się starać
o mieszkanie z zasobu komunalnego dostosowane do jego potrzeb i dochodów.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zgodził się z radną
Pawliczak i poinformował, że jeżeli komisja odrzuci wniosek, mieszkaniec zostanie
pouczony o możliwości starania się o mieszkanie socjalne. Przewodniczący Komisji
zaproponował, aby spojrzeć na sprawę z innej strony i być może przychylić się do
prośby wnioskodawcy ponieważ mężczyzna mieszkał w tym lokalu, przez jakiś czas
nie mógł tam przebywać, ponieważ siostrzeniec był agresywny, a dodatkowo
mieszkaniec choruje. Pani Marzenia Wojterska, Dyrektor Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych poinformowała, że wnioskodawca spłacił zadłużenie
jednorazowo w lutym, od tego czasu czynsz płacony jest regularnie, a koszty

mieszkania wynoszą około 388zł miesięcznie. Na koniec radna Karolina Pawliczak
zasugerowała, że Urząd Miasta miał już wątpliwości, co do tej sprawy, ponieważ
mężczyzna chciał wstąpić w stosunek najmu, jednak Miasto odmówiło, ponieważ na
dzień śmierci matki wnioskodawca nie mieszkał w lokalu.
Głosowanie: 2 osoby za, 2 osoby przeciw, 3 osoby się wstrzymały
(7 obecnych). Komisja nie przyjęła opinii w sprawie.
 Pan
Tomasz
Rogoziński,
Naczelnik
Wydziału
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i Mieszkaniowych krótko omówił drugi wniosek mieszkańca.
Radna Karolina Pawliczak wyraziła wątpliwości, co do tego, gdzie były służby,
skoro wnioskodawczyni zamieszkuje nielegalnie w lokalu od 1994 roku.
A druga kwestia to, kto zameldował tą osobę w mieszkaniu, skoro nie było ku temu
podstaw, ponieważ kobieta nie miała umowy.
Głosowanie: 6 osób za, 1 osoba przeciw (7 obecnych). Wniosek uzyskał pozytywną
opinię.
Ad.10. Korespondencja:
• pismo dot. wsparcia samorządu w realizacji działań zdrowotnych w zakresie
zapobiegania chorobom zakaźnym i poprawy sytuacji epidemiologicznej
w regionie;
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
poinformował, że pismo zostało skierowane do zespołu ds. zdrowia, który ma wypracować
opinię w tym temacie.
• pismo z prośbą o zakup karetki transportowej oraz zaproszenie na posiedzenie
Komisji.
Radna Karolina Pawliczak poinformowała, że szpital w Wolicy od kilku lat dostaje
dofinansowanie od Miasta, ale są to kwoty około 140 000zł. Następnie wywiązała się
dyskusja dotycząca tego, w jakiej kwocie powinno wystąpić dofinansowanie i czy
w ogóle, ponieważ jak zaznaczył radny Roman Piotrowski od kilku lat źródłem
przedmiotowej dotacji były wolne środki, które w tym roku są zagrożone. Na końcu radni
wspólnie zdecydowali, aby poczekać z podjęciem decyzji do posiedzenia, które jest
zaplanowane w szpitalu w Wolicy.
Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
brak
Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak zamknął posiedzenie.
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