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Protokół Nr 0012.7.7.2019

  z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Kalisza w dniu 22 maja 2019 roku.

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie  się  z  działalnością  oraz  funkcjonowaniem  Wojewódzkiego  Szpitala

Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
4. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2019-2038.
8. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
9. Korespondencja:
 pismo Komisji  Zakładowej ZSZZ „Solidarność” przy Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej  w  Kaliszu  z  prośbą  o  wyasygnowanie  środków  finansowych
z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników;

 pismo  Dyrektora  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  im.  Ludwika  Perzyny
w Kaliszu w sprawie modyfikacji wniosku złożonego w dniu 13 lutego 2019 r.;

 uchwała  Nr  SO  –  0954/59/3/Ka/2019  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w Poznaniu z  dnia  30  kwietnia  2019 roku w sprawie wyrażenia
opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  sprawozdaniu
z  wykonania  budżetu  za  2018  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
i objaśnieniami;

 pismo kierowane do Dyrektora WSZZOPCPiG w Wolicy ws. przedłużenia terminu
udzielenia odpowiedzi.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia. 

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



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak, który powitał radnych, gości oraz gospodarzy, którzy
zaprosili  członków  Komisji  na  posiedzenie  do  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie: 6 osób za (6 obecnych). 

Ad.3. Zapoznanie się z działalnością oraz funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
Głos  w  punkcie  zabrał  pan  Radosław  Kołaciński,  Dyrektor  Wojewódzkiego  Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, który przedstawił jak funkcjonuje placówka. 
Radny  Eskan Darwich  zapytał,  ile  jest  łóżek w szpitalu.  Dyrektor  odpowiedział,  że  na
chwilę obecną jest 762, a w 2018 roku było ich 866. 
Przewodniczący Komisji, pan Mirosław Gabrysiak zapytał, kiedy i gdzie miałby powstać
zakład opiekuńczo-leczniczy. Pan Kołaciński odpowiedział, że zakład ruszyłby od nowego
roku a lokalizacje brane pod uwagę to szpital przy ul. Poznańskiej lub przy ul. Toruńskiej.
Radny dopytywał, jakie Dyrektor ma plany względem tzw. porodówki. Odpowiedzi udzielił
pan Mariusz Kurpik, Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa, który poinformował, że jedynym
rozwiązaniem jest  namówienie lekarzy,  aby przyjmowali  pacjentki  w Kaliszu. Dodał,  że
rozpoczęto  rozmowy  z  lekarzami,  którzy  kiedyś  pracowali  w  kaliskim  szpitalu,  aby
powrócili tutaj. Część z nich rozpoczęła już dyżury. 
Radny Zbigniew Włodarek stwierdził, że na oddziale psychiatrycznym mogłoby być więcej
miejsc i zapytał, czy likwidacja łóżek objęła również ten oddział i jakie inne.
Pani  Danuta  Brykowska,  Zastępca  Dyrektora  ds.  pielęgniarstwa  odpowiedziała,  że  na
oddziale psychiatrycznym nie jest planowana redukcja liczby łóżek. 
Pan Mariusz Kurpik dodał, że Kalisz ma dwa oddziały, które są jedyne w Wielkopolsce,
poza Ośrodkiem Akademickim i są to chirurgia naczyniowa i gastroenterologia dziecięca. 
Radna  Elżbieta  Dębska  spytała,  czy  Dyrekcja  planuje  otworzyć  oddział  psychiatrii
dziecięcej  i  młodzieżowej.  Pani  Danuta  Brykowska  odpowiedziała,  że  nie  ma  takich
planów. Dyrektor placówki dodał, że jest szefem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Zakładu
Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce i wie, że już rok temu Prezes Zarządu wystąpiła do
Zarządu Województwa o środki na stworzenie ośrodka psychiatrycznego dla dzieci, koszt
takiej placówki to około 9 000 000 zł. Wyjaśnił, że jeżeli Zakład Opieki Psychiatrycznej
znajduje się 15 km od Kalisza, to szpital nie będzie z nim konkurował. 
Radna  Karolina  Pawliczak  zapytała,  czy  kierownictwo  szpitala  rozważało  zatrudnienie
pielęgniarek.  Pan  Kołaciński  odpowiedział,  że  nie  należy  podchodzić  do  tematu  w ten
sposób,  ponieważ  szpital  chce  skrócić  kolejkę  oczekujących  pacjentów,  dlatego  też
zredukowano  liczbę  łóżek,  gdyż  jak  wcześniej  mówił  procentowe  ich  obłożenie  było
poniżej normy. 
Radny  Włodarek  zapytał,  jak  wygląda  dermatologia  w  kaliskim  szpitalu.  Dyrektor
odpowiedział,  że  w  placówce  funkcjonuje  poradnia  dermatologiczna,  ale  jest  ona
prowadzona raczej na niskim poziomie. 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy zlikwidowane łóżka fizycznie zniknęły ze szpitala,
czy  są  gdzieś  przechowywane  i  w  razie  potrzeby  używane.  Pan  Radosław  Kołaciński
odpowiedział,  że  znajdują  się  w  szpitalu,  ale  będą  one  fizycznie  gdzieś  zamknięte  lub
wywiezione do magazynu. Pani Danuta Brykowska wyjaśniła, że w chwili obecnej jest taka



sytuacja,  że na oddziale urologii  na 23 łóżka zdarza się,  że jest 40 pacjentów. Dyrektor
dodał, że jest to związane z tym, że lekarze kierują swoich pacjentów do szpitala tylko po
to, aby zrobić komplet badań w krótkim czasie, a po jednym dniu tacy pacjenci wypisują się
na  własną  prośbę.  Zapowiedział,  że  nie  będzie  tolerował  takich  sytuacji,  ponieważ
przyczynia się to do tego, że kolejka oczekujących na badania nie zmniejsza się. 
Pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
zapytał, czy jeżeli na danym oddziale zostanie wykonana pełna diagnostyka pacjenta,  to
czy może być on przeniesiony bezpośrednio na inny oddział. Pan Kurpik odpowiedział, że
jest taka możliwość. 
Radny  Eskan  Darwich  spytał,  czy  likwidacja  łóżek  przełożyła  się  na  spadek  liczby
personelu. Dyrektor odpowiedział, że nie i dodał, że dzięki temu szpital spełnia wreszcie
wymogi dotyczące ilości personelu na jednego pacjenta. 
Następnie  wywiązała  się  dyskusja  na  temat  pacjentów  kierowanych  do  szpitala  przez
lekarzy  z  prywatnych gabinetów,  którzy po zrobieniu  kompletu  badań,  po  jednym dniu
wypisują się na własną prośbę. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa wyjaśnił, że Narodowy
Fundusz Zdrowia nie chce płacić za takich pacjentów i nakłada kary. 
Radna Dębska zapytała czy Społeczna Rada szpitala ma wgląd w dokumenty, czy miała
świadomość,  że  szpital  zaczął  mieć  kłopoty  finansowe  i  czy  zajęła  w  związku
z  tym jakieś  stanowisko.  Pan  Kołaciński  odpowiedział,  że  Rada  Społeczna  jest  ciałem
doradczym i nie może nic Dyrektorowi nakazać. 
Radna  Karolina  Pawliczak  dodała,  że  sama  była  w  Społecznej  Radzie  szpitala
i  spotkania te  zawsze były emocjonalne i  być może Rada nie była do końca świadoma
sytuacji  w jakiej  znajduje  się  szpital.  Teraz  pojawia się  nadzieja,  ponieważ pielęgniarki
otrzymają  tzw.  „zembalowe”  i  to  nieco  złagodziło  sytuację,  a  ostatnia  Rada  była  już
spokojniejsza. 
Przewodniczący Komisji,  radny Gabrysiak zapytał,  co szpital  chce zrobić,  aby odciążyć
SOR. Dyrektor w odpowiedzi wyjaśnił, jak w tej chwili wygląda praca na SOR-ach, czy na
tzw. wieczorynce i jakie są uchybienia, które należy naprawić. 
Na  koniec  pan  Radosław  Kołaciński,  Dyrektor  Szpitala  zaproponował,  aby  Komisja
cyklicznie spotykała się w szpitalu i mówiła o postępach jakich dokonało kierownictwo. 

Następnie Przewodniczący zaproponował 10 minut przerwy.
Po przerwie kontynuowano zgodnie z porządkiem obrad. 

Ad.4. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła powyższe sprawozdanie. 
Głosowanie:  7  osób  za,  1  osoba  się  wstrzymała  (8  obecnych).  Sprawozdanie  zostało
przyjęte. 

Ad.5.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła powyższe sprawozdanie. 
Głosowanie:  7  osób  za,  1  osoba  się  wstrzymała  (8  obecnych).  Sprawozdanie  zostało
przyjęte. 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  omówiła  powyższy  projekt
uchwały. 



Wywiązała  się  dyskusja  dotycząca  tego,  czy  zaciągnięcie  kredytu  długoterminowego
znajduje się w powyższej uchwale.  Pani Ochocka poinformowała,  że przygotowany jest
odrębny  projekt  uchwały  dotyczący  kredytu.  Radny  Zbigniew  Włodarek  zauważył,  że
członkowie Komisji otrzymują cały projekt uchwały i mimo że pani Naczelnik omówiła
tylko wnioski dotyczące merytorycznej Komisji,  to jeżeli zagłosuje za, zgodzi się też na
zaciągnięcie  kredytu,  a  tego  nie  chce.  Przewodniczący  wyjaśnił,  że  radni  głosują  nad
wnioskami dotyczącymi tylko i wyłącznie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.
Radni  poprosili  także  o  informację  w  sprawie  podziału  wolnych  środków  i  zadań
finansowanych z kredytu długoterminowego.  Pani Ochocka zapewniła,  że przekaże taką
informację. Radny Roman Piotrowski zapytał, czy zmiany uchwały budżetowej omawiane
obecnie  mają  powiązanie  z  zaciągnięciem  kredytu  długoterminowego.  Pani  Naczelnik
odpowiedziała, że nie. 
Głosowanie: 3 osoby za, 5 osób przeciw (8 obecnych). Projekt uchwały uzyskał negatywną
opinię. 

Ad.7. 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: 3 osoby za, 3 osoby przeciw, 2 osoby się wstrzymały (8 obecnych). Projekt
uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii. 

Ad.8. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych
poinformował, że wniosek tego mieszkańca był już rozpatrywany na ostatnim posiedzeniu,
ale wtedy stosunkiem głosów 2 głosy za, 2 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące Komisja
nie przyjęła opinii w sprawie, dlatego wniosek ten ponownie wprowadzono do porządku
obrad. Wyjaśnił, że przedstawiciel wydziału był w mieszkaniu, wnioskodawca nie przebywa
tam, ale jest prowadzony remont prawdopodobnie przez siostrę, która spłaciła zadłużenie. 
Radna Karolina Pawliczak stwierdziła, że sprawa jest wątpliwa i chce, aby ktoś zajął się
tym człowiekiem i  pomógł  mu, aby dostał  mieszkanie socjalne.  Radna Elżbieta  Dębska
zgodziła się z przedmówczynią, że należy pomóc wnioskodawcy. 
Naczelnik  poinformował,  że  mieszkaniec  może  złożyć  wniosek  o  lokal  komunalny  lub
odwołać się. 
Głosowanie: 1 osoba za, 4 osoby przeciw, 3 osoby się wstrzymały (8 obecnych). Wniosek
został negatywnie zaopiniowany. 

Ad.9. Korespondencja:
 pismo  Komisji  Zakładowej  ZSZZ  „Solidarność”  przy  Miejskim  Ośrodku

Pomocy Społecznej w Kaliszu z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych
z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników;

 pismo Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu w sprawie modyfikacji wniosku złożonego w dniu 13 lutego 2019 r.;
Pan  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych przypomniał, czego dotyczy pismo. 
Radny  Eskan  Darwich  przypomniał,  że  kaliski  szpital  płaci  podatek  w  Kaliszu,
a szpital w Wolicy wzbogaca gminę Godziesze Wielkie. Dlatego jest za tym, aby
wspomóc finansowo Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu.



Radny  Roman  Piotrowski  zapytał,  czy  dotacje  dla  szpitala  równoważyły  się
z płaconym przez placówkę podatkiem. Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału
Finansowego odpowiedziała, że do tej pory się nie równoważył. 
Następnie  radni  wspólnie  stwierdzili,  że  należy  złożyć  formalny  wniosek
o  dofinansowanie  zakupu  ambulansu  sanitarnego  i  5  aparatów  do  hemodializy
w kwocie 400 000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu zgodnie z pismem z dnia 16 kwietnia 2019 roku. 
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Wniosek został przyjęty. 

 uchwała  Nr SO  –  0954/59/3/Ka/2019  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia
opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  sprawozdaniu  z
wykonania  budżetu  za  2018  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  i
objaśnieniami;
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  poinformowała,  że
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię. 

 pismo  kierowane  do  Dyrektora  WSZZOPCPiG  w  Wolicy  ws.  przedłużenia
terminu udzielenia odpowiedzi.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
przypomniał, czego dotyczy pismo. 
Radni wspólnie stwierdzili, że temat ten zostanie przedyskutowany na najbliższym
posiedzeniu  Komisji,  które  planowane  jest  w  Wojewódzkim  Specjalistycznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuci Gruźlicy w Wolicy. 

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
brak

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

Przewodniczący Komisji Rodziny, 
    Zdrowia i Polityki Społecznej
           Rady Miasta Kalisza

           /.../
            Mirosław Gabrysiak


