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Protokół Nr 0012.07.44.2021
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 grudnia 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  przyjęcia  „Programu  polityki  zdrowotnej  –  wczesnego

wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023”. 

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  Miejskiego

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na

2022 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2021-2043. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Miasta Kalisza na lata 2022-2024. 

8. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu. 

9. Korespondencja:

 Zarządzenie  Nr  771/2021  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  9  grudnia  2021  r.

w sprawie wyboru wariantu średniej  niezbędnej do obliczania relacji na lata 2022-

2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0951/697/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii

o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez  Miasto  Kalisz  przedstawionego

w projekcie budżetu na 2022 rok;

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0952/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii

o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2022 rok;



 Uchwała  Nr  SO  –  2/0957/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii

o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022-2043.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej  Rady  Miasta  Kalisza  pan  Mirosław  Gabrysiak  witając  wszystkich  obecnych
radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego
wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023”. 
Pan Janusz  Sibiński  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
omówił powyższy projekt uchwały. Wskazał, że podjęto decyzję, że program będzie dwuletni,
ponieważ ma to na celu zwiększenie efektywności wykorzystywanych środków. Chodzi o to,
że czasami rok to za krótko, aby odpowiednio nagłośnić informację o możliwości wykonania
badań. 
Radna Barbara Oliwiecka zapytała, ile kobiet planuje się przebadać. 
Pan Sibiński  odpowiedział,  że  będzie to  wynikało z oferty złożonej  przez realizatora,  ale
zapewne będzie to około 100-200 osób. 
Radna  dopytywała,  kto  ostatnio  był  realizatorem  tego  programu  i  czy  jest  przewidziana
kampania informacyjna.
Pan  Mateusz  Podsadny  Wiceprezydent  miasta  odpowiedział,  że  kaliski  szpital  był
realizatorem. Pan Sibiński dodał, że kampania informacyjna leży po stronie wykonawcy. 
Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na
2022 rok. 
Pan Janusz  Sibiński  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
omówił  powyższy  projekt  uchwały.  Poinformował,  że  dotacja  pokrywa  różnicę  stawek
między lokalem socjalnym a lokalem komunalnym. 
Pani Marzena Wojterska dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych dodała, że
dotacja wynosi 312 000 zł. 
Radny Eskan Darwich zapytał, jak kształtowała się dotacja w poszczególnych latach. 
Pani Marzena Wojterska wyjaśniła, że dotacja spadła. Jest to związane z tym, że zmieniły się
przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. 
Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy jeżeli występuje taka sytuacja, że rodzina ma kłopoty
to,  czy może ona wystąpić o zmianę  i  zamiast  wynajmować lokal  komunalny przejść  na
najem socjalny. 



Dyrektor w pierwszej kolejności wyjaśniła, że są dwie grupy osób mogące starać się o najem
socjalny. Pierwsza grupa to osoby, które mają orzeczony wyrok eksmisyjny z uprawnieniem
do lokalu socjalnego a druga to osoby z listy przydziału mieszkań na najem socjalny z uwagi
na  bardzo  niski  dochód.  Radna  dodała,  że  z  tego  co  wie,  to  wszystkie  mieszkania  są
komunalne,  a  o  tym czy  jest  to  lokal  socjalny  decyduje  umowa najmu  i  stawka.  Zatem
logiczne wydaje się, że jeżeli rodzina ma kłopoty to żeby nie zadłużać mieszkania należało by
zmienić najem komunalny na socjalny. Zapytała, czy jest taka możliwość. 
Pan  Janusz  Sibiński  odpowiedział,  że  do  końca  to  tak  nie  funkcjonuje,  ale  w  praktyce
wygląda to tak, że jeżeli osoba mieszka w mieszkaniu komunalnym, nie płaci i ma wyrok
eksmisyjny z lokalem socjalnym to zostaje w tym samym mieszkaniu ze stawką, jak za lokal
socjalny. Nie jest zasadne przygotowywanie dla takiej osoby nowego lokalu socjalnego.  
Radny Eskan Darwich zasygnalizował, że w tej chwili faktycznie jest tak, że wszystkie lokale
są komunalne, a o tym, czy dany lokal jest lokalem socjalnym decyduje umowa. I pojawia się
problem, że niektórzy Kaliszanie mieszkają w warunkach XIX-wiecznych,  mimo że mają
umowy na wynajem lokalu komunalnego. 
Pani Wojterska zgodziła się, że zmiana przepisów spowodowała, że dane mieszkanie wczoraj
mogło być lokalem komunalnym, jutro będzie socjalnym, a za pół roku znowu komunalnym.
Dodała, odnosząc się do pytania radnej Oliwieckiej, że nie do końca może być to realizowane,
ponieważ  nawet  osoby,  które  dostają  się  na  listę  przydziału  mieszkań  przechodzą  pewną
kontrolę.  Albo  są  to  osoby  niepełnosprawne,  matki  wychowujące  dzieci,  niepełnoletnie
kobiety w ciąży itp. Jest to krąg osób, które wypisane są w ustawie. Lub też osoby w trudnych
sytuacjach mieszkaniowych, rodzinnych, zdrowotnych i finansowych. Gdyby rodziny zaczęły
przychodzić  z  informacją,  że  dochody spadły  i  chciałyby skorzystać  z  najmu socjalnego,
wtedy zrobiłby się ogromny chaos. Dodała, że w tej sytuacji dopiero po wyroku eksmisyjnym
jest możliwość zmiany umowy na lokal socjalny lub taka rodzina może zgłosić się na listę
osób oczekujących na lokal socjalny. 
Zastępca naczelnika powiedział, że są różne sytuacje życiowe, ale funkcjonuje jeszcze coś
takiego jak dodatek mieszkaniowy. 
Pani  Wojterska  dopowiedziała,  że  oprócz  dodatków mieszkaniowych funkcjonują  również
obniżki czynszów 10% lub 20% w zależności od dochodów. Podsumowała, że jeżeli ktoś jest
w trudnej sytuacji, ale wyraża chęć wnoszenia opłat zawsze znajdzie się rozwiązanie. 
Głosowanie: 12 osób za (12 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Pani  Aneta  Ochocka  skarbnik  miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały  w  zakresie
dotyczącym merytorycznej komisji. 
Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2021-2043. 
Pani  Aneta  Ochocka  skarbnik  miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały  w  zakresie
dotyczącym merytorycznej komisji. 
Głosowanie: 12 osób za (12 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7.Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Rozwoju  Pieczy
Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022-2024. 



Pani Iwona Niedźwiedź dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła powyższy
projekt uchwały. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  zapytała  odnośnie  danych,  które  podała  pani  dyrektor,  czy
utworzenie 2 rodzinnych domów dziecka i 3 rodzin zawodowych będzie wystarczające. 
Pani Iwona Niedźwiedź odpowiedziała, że może to nie wystarczyć, ale trudno to przewidzieć
bo niełatwo jest  znaleźć osoby, które zdecydowałyby się  na stworzenie rodzinnego domu
dziecka  czy  rodziny  zawodowej.  Radna  powiedziała,  że  już  dawno  postulowała
o przeprowadzenie  kampanii  promującej  rodzinne  domy dziecka.  Dodała,  że  są  fundację,
które  zrzeszają  rodziny  zastępcze  i  profesjonalnie  zajmują  się  działaniami  promującymi
pieczę  zastępczą.  Obecne  działalność  promująca  nie  przynosi  rezultatów,  więc  być  może
trzeba  rozważyć  zmianę  strategii.  Pani  Niedźwiedź  wyjaśniła,  że  obecnie  przyjęto,  że
czerwiec  jest  miesiącem  pieczy  zastępczej,  ale  MOPS  chce,  aby  sygnały  docierały  do
mieszkańców częściej. Być może trzeba będzie zmienić strategię działania. 
Radna zapytała,  jaki jest koszt utrzymania dziecka w domu dziecka a jaki np. w rodzinie
zawodowej.
Dyrektor poinformowała, że zależy to od domu dziecka, ale raczej ponad 5 000 zł. Natomiast
w rodzinach zawodowych lub zastępczych 1131 zł + od 2 500 zł do 3 600 zł. Wszystko zależy
od kosztów utrzymania domu. 
Radna Oliwiecka zapytała, czy w ten koszt 5 000 zł już są zawarte wszystkie koszty. Dyrektor
odpowiedziała,  że  tak  i  jest  to  liczone  tak  samo jak  koszt  utrzymania  mieszkańca  domu
pomocy społecznej. 
Radny Zbigniew Włodarek przypomniał, że w ciągu tylko listopada i grudnia radni obradują
nad  aż 5 programami. Pani Niedźwiedź poinformowała, że wynika to z ustaw. Wywiązała się
w tym temacie krótka dyskusja. Radny stwierdził, że tych programów jest bardzo dużo, ale
taka  sytuacja  nie  pojawiła  się  nagle,  trwa  to  już  długi  czas.  Radny  Mirosław Gabrysiak
zgodził  się  z  przedmówcą  i  stwierdził,  że  warto  wystąpić  w  obrębie  klubów  do  swoich
koleżanek i  kolegów parlamentarzystów, ponieważ to  w sejmie i  senacie  można dokonać
realnych zmian. Radna Oliwiecka zauważyła, że oddolna inicjatywa, wprost od samorządów
wydaje jej się bardziej skuteczna. Ponadto stwierdziła, że warto by było od czasu do czasu
zaprosić  na  posiedzenie  komisji  osoby,  dla  których  tworzone  są  programy,  np.  w  tym
przypadku przedstawicieli rodzin zastępczych. 
Pan  Janusz  Sibiński  w  nawiązaniu  do  tematu  dyskusji  poinformował,  że  dotychczas  na
początku  roku  uchwalano  Miejski  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  oraz  Miejski  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii,  ale  od  nowego  roku
zmieniają się przepisy i będzie uchwalany tylko jeden program w tym zakresie, a ponadto
będzie możliwość przygotowania programu wieloletniego. Pan Sibiński  przekazał  również
informację na temat „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi
u  kobiet  na  lata  2022-2023”,  o  który  pytała  radna  Oliwiecka.  Zastępca  naczelnika
poinformował, że w tym roku zaplanowano wykonanie 421 badań, do tej pory zrealizowano
150. Jeśli chodzi o 2020 rok zaplanowano 400 a wykonano 189. Na 2022 zaplanowano 750
badań zakładając, że cena wyniesie 100 zł. 
Przewodniczący  Komisji  pan  Mirosław  Gabrysiak  zapytał,  jak  wygląda  wykonanie  za
program wczesnego wykrywania  raka  jelita  grubego.  Otrzymał  odpowiedź,  że  wykonanie
wyniosło 62%.
Głosowanie: 12 osób za (12 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany, 



Ad.8.Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu. 
Pan Janusz  Sibiński  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych
omówił krótko wniosek pani ██████ █████████*.
Głosowanie: 12 osób za (12 obecnych). Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.
Następnie pan Janusz Sibiński omówił wniosek pani ████████ ███████████*.
Głosowanie: 12 osób za (12 obecnych). Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.9.Korespondencja:

 Zarządzenie Nr 771/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z  dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie  wyboru wariantu  średniej  niezbędnej  do obliczania  relacji  na  lata
2022-2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższe zarządzenie. Poinformowała,
że  podjęto  decyzję,  że  średnią  będzie  się  obliczało  na  podstawie  ostatnich  3  lat.
Chociaż była też możliwość, aby obliczać na podstawie 7 lat. 
Radny Eskan Darwich dodał w nawiązaniu do wypowiedzi pani skarbnik, że oprócz
odpowiednich dochodów istotny w liczeniu tej relacji jest poziom spłacania długu.
Radny dopytywał jaki jest zakres marginesu bezpieczeństwa, aby był on na dobrym
poziomie. Pani Ochocka poinformowała, że na chwilę obecną wskaźnik ten wynosi
6,92%  a  na  2022  rok  zaplanowano  go  na  poziomie  6,75%.  Wcześniej  wskaźnik
wynosił 7,33%. 
Radny Roman Piotrowski zapytał, czy gdyby zdecydowano się na ustalanie średniej
na  podstawie  7  lat,  to  czy  wskaźniki  byłyby  przekroczone.  Pani  skarbnik
odpowiedziała, że nie. 
Radny  Eskan  Darwich  zwrócił  uwagę  na  problem  rosnących  stóp  procentowych.
W związku z tym ten wskaźnik może okazać się nieprawidłowy. Ponadto w ocenie
radnego zabezpieczona kwota w przyszłorocznym budżecie 4 300 000 zł na spłatę
zadłużenia  jest  nierealna.  Dodał,  że  jego  zdaniem  kwota,  którą  miasto  będzie
potrzebowało na spłatę długów kształtuje się w granicach 7 000 000 – 8 000 000 zł. 
Pani Ochocka wyjaśniła, że zadłużenie w 2022 roku wzrasta tylko o 5 000 000 zł. 
Radny  dopowiedział,  że  chodzi  mu  o  wzrost  kosztów  obsługi  długu.  I  zgodnie
z  nowymi  stopami  procentowymi,  które  stopniowo  rosną  kwoty  podane  na  dzień
dzisiejszy są już nieaktualne. Wywiązała się w tym temacie dyskusja. 
Pani skarbnik zapewniła, że wyliczenia są poprawne przynajmniej na dzień dzisiejszy,
trudno powiedzieć, co będzie za jakiś czas, ale miasto jest przygotowane na podwyżki
stóp procentowych i nie zagraża to budżetowi miasta. 
Radny Zbigniew Włodarek stwierdził, że bardzo dobrze, że dyskutuje się o realiach
ekonomicznych, z którymi miasto będzie musiało się zmierzyć w przyszłym roku. 
Pani  Aneta  Ochocka  powiedziała,  że  ma  nadzieję,  że  nie  będzie  trzeba  podnosić
podatków, bo można zauważyć, że niektóre miasta już to robią. 
Radna Barbara Oliwiecka przypomniała, że niedawno podniesiono opłaty za żłobek,
ale  zrobiono  to  „w  białych  rękawiczkach”  poprzez  uchwałę  wiążącą  opłatę
z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. 
Pan  Mateusz  Podsadny  Wiceprezydent  Miasta  odpowiedział,  że  opłata  jest
monitorowana i zawsze można ją obniżyć, jeżeli uzna się, że jest za wysoka. Dodał, że
poprzednia opłata była jedną z niższych w regionie. 



 Uchwała  Nr  SO  –  2/0951/697/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w Poznaniu  z  dnia  13  grudnia  2021 r.  w sprawie:  wyrażenia
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego
w projekcie budżetu na 2022 rok;
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższą opinię. Przekazała, że opinia 
jest pozytywna. Komisja zapoznała się z opinią. 

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0952/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w Poznaniu  z  dnia  13  grudnia  2021 r.  w sprawie:  wyrażenia
opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2022 rok;
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższą opinię. Przekazała, że opinia 
jest pozytywna. Komisja zapoznała się z opinią. 

 Uchwała  Nr  SO  –  2/0957/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia
opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022-
2043.
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższą opinię. Przekazała, że opinia 
jest pozytywna. Komisja zapoznała się z opinią. 

Ad.10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Zbigniew Włodarek zwrócił uwagę na porozrzucane po mieście na chodnikach i na
trawnikach  maseczki.  Poprosił,  aby  miasto  podjęło  jakieś  działania,  aby  dotrzeć  do
świadomości mieszkańców i nie zaśmiecać ulic Kalisza. 
Z kolei radna Elżbieta Dębska poruszyła temat odblasków. Przyznała,  że o tej porze roku
często zdarza się, że piesi są niezauważalni. Radna zaapelowała, aby podjąć inicjatywę, aby
szerzyć wiedzę o noszeniu odblasków. Przyznała, że być może Komisja Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej nie jest merytoryczną komisją od tych spraw, ale chciała poruszyć tą
kwestię. 
Przewodniczący Komisji  Rodziny, Zdrowia i  Polityki Społecznej pan Mirosław Gabrysiak
przekazał, że z tego co wie Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych podczas festynów
zdrowotnych rozdaje odblaski. 
Radni zaproponowali, aby poruszyć ten temat podczas posiedzenia Komisji Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego. 

Ad.11.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji  Rodziny, Zdrowia i  Polityki
Społecznej pan Mirosław Gabrysiak zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz
dyskusję. 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik
Kancelarii Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji Rodziny, 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Kalisza 
/.../ 

Mirosław Gabrysiak


