
KRM.0012.0080.2019
D2019.11.01365                        

                                                 Protokół Nr 0012.7.12.2019

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
 Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 18 października 2019 r.
***************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

                                    
                                       PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości

oraz  ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego  na  lata  
2020-2023 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.

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

5. Sprawozdanie  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób  
z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2018 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
7. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
8. Korespondencja:
 pismo w sprawie repatriacji z dnia 16.09.2019 r. (PP2019.09.09874);
 uchwała NR SO -  0954/48/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kalisza informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Kalisza za I półrocze 2019 roku;

 pismo  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Zespołu  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej  Chorób Płuc i  Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza  z  prośbą o zmianę
symbolu ambulansu 
z typu B na A2.

      6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
      7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej,  pan  Mirosław  Gabrysiak,  który  powitał  radnych  i  gości.



Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie: 7 za (7 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na
lata 2020-2023 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.
Głos w punkcie  zabrał  pan Janusz Sibiński,  Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych,  który  omówił  powyższy  projekt  uchwały.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław
Gabrysiak spytał jak wygląda kwestia monitoringu wizyjnego oraz partoli w mieście.
Pan Janusz Sibiński odpowiedział, że nie chce wchodzić w kompetencje nie swojego
wydziału.  Dodał,  że  zna  ogólny  zarys  programu,  ale  bez  wchodzenia  w  zadania
poszczególnych komórek. Temat monitoringu był przedmiotem dyskusji na Komisji
Prawa  i  obradach  Komisji  Bezpieczeństwa  Wspólnej  dla  Miasta  i  Powiatu.  Pan
Sibiński  oznajmił,  że  jest  to  zadanie,  które  musi  być  w  najbliższych  latach
zrealizowane. Jeżeli chodzi o wspólne patrole są to rozwiązania stosowane między
Policją,  a  Strażą Miejską.  Dodał,  że  zakupiona została  mobilna kamera dla  Straży
Miejskiej, która okresowo może być umieszczana w danym miejscu i czasie. Radny
Zbigniew Włodarek, poinformował, że na Komisji Prawa został dostarczony obszerny
materiał dotyczący monitoringu, w którym poinformowano, iż zakup   monitoringu
należałoby zacząć od platformy, czyli głowy i dopiero można dalej rozbudowywać.
Pan Włodarek  poprosił,  żeby przekazać  te  dokumenty  wszystkim Radnym.  Radny
Marian  Durlej  zaproponował,  żeby  zaprosić  Komendanta  Dariusza  Hybsia  na
Komisję,  jednak  radni stwierdzili,  że nie ma takiej  potrzeby ze względu na to,  iż
wszystkie informacje zawarte  są  w tym materiale.
Głosowanie:  9  osób  za  (9  obecnych). Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.3.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
przekazanie  przez  Miasto  Kalisz  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu.
Głos w punkcie  zabrał  pan Janusz Sibiński,  Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i  Mieszkaniowych, który omówił powyższy projekt uchwały. Dodał, że
koszt zakupu karetki pozostaje nie zmieniony, a zmianie ulega jedynie typ karetki z B
na  A2.  Poinformował,  również,  że  informacja  ze  Szpitala  na  Wolicy  była  błędna,
w związku z powyższym wymagana jest zmiana uchwały.

Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.4. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2018 rok. 
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych, który omówił powyższy projekt uchwały. 
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław
Gabrysiak, powiedział, że oddane kilka lat temu budynki, nie spełniają już standardów



np.  w przychodni  przy  ulicy  Polnej  nie  ma  automatycznych  drzwi  oraz  są  częste
awarie windy. Radny Zbigniew Włodarek spytał jak sprawa wygląda w szkołach. Pan
Sibiński  odpowiedział,  że  w niektórych szkołach  zostały  zamontowane  windy,  np.
w szkole przy ulicy Budowlanych. Dodał, że przepisy się zmieniają, to co było dobre 5
lat temu, nie oznacza, że teraz spełnia standardy. 
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta przedstawiła powyższy projekt uchwały.
Głosowanie:  8  osób  za  (8  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.6.Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Radny  Mirosław  Gabrysiak  krótko  wyjaśnił,  że  pierwszy  wniosek  dotyczy  pani
xxxxxxxxx, który po raz czwarty Komisja Rodziny omawia na swoim posiedzeniu.
Poprzednim  razem  wniosek  trafił  ponownie  do  Komisji  Mieszkaniowej.  Komisja
Mieszkaniowa jeszcze raz   wydała  pozytywną opinię  w sprawie przyznania  tytułu
prawnego do lokalu. Radny Roman Piotrowski, spytał, czy jeżeli ta osoba chciałaby to
mieszkanie  sprzedać  wcześniej  czy  będzie  musiała  wnieść  opłaty  na  rzecz  miasta,
jeżeli otrzyma bonifikatę. Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta powiedziała, że zawsze
tak jest, że osoba, która sprzeda mieszkanie, przed upływem pięciu lat, musi pokryć
całą bonifikatę.

Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Komisja wydała pozytywną opinię.

Drugi wniosek złożył pan xxxxxxxxx xxxxxx i dotyczy uzyskania tytułu prawnego do
lokalu.  Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych krótko przedstawił sytuację mieszkańca. Dodał, że wnioskodawca
mieszka w przedmiotowym lokalu od ponad 10 lat i Komisja mieszkaniowa wydała
jednogłośnie pozytywną opinię. Radny Mirosław Gabrysiak spytał dlaczego wniosek
trafił do Komisji Rodziny skoro wnioskodawca mieszka tam od 10 lat. Pan Sibiński
odpowiedział, że jest to inna relacja - wuj tej osoby.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek uzyskał pozytywna opinię.

Ad.7. Korespondencja:
 pismo w sprawie repatriacji z dnia 16.09.2019 r. (PP2019.09.09874);

Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych  
i Mieszkaniowych wyjaśnił, że jest to jedno z wielu pism, które wpływają do
urzędu i są  rozsyłane do różnych samorządów. Pismo to zostanie przekazane
do Wydziału i będzie brało udział w procedurze, tak jak inne wnioski. Dodał, że
osoby  które  wysyłają  te  pisma  chcą  uzyskać  zaproszenie  do  repatriacji.
W chwili obecnej trwa remont mieszkania dla rodziny, które Miasto zaprosiło
do  Kalisza.  Pan  Sibiński  powiedział,  że  wydział  zbiera  wnioski,  ale  są
odpowiednio  analizowane  i  rozważane  wybierając  osoby,  z  odpowiednimi
kwalifikacjami. Niestety nie można pomagać każdej osobie, ponieważ wiąże się



to  również z  zapewnieniem mieszkania,  na  które  nawet  mieszkańcy Kalisza
czekają  również  w  kolejce.  Komisja  przyjęła  do  wiadomości.

 uchwała NR SO -   0954/48/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie
wyrażenia  opinii  o  przedłożonej  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za I półrocze
2019 roku;

Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. 

 pismo  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Zespołu  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza z prośbą o zmianę
symbolu ambulansu z typu B na A2.
Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,
Zdrowia             i Polityki Społecznej,  pan Mirosław Gabrysiak zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

                                                                                              Przewodniczący 
                                                              Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
                                                                                          Rady Miasta Kalisza 
                                                                                                     /... / 
                                                                                          Mirosław Gabrysiak 


