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 Protokół nr 0012.7.16.2019
  z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Kalisza, które odbyło się  w dniu 20 grudnia 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  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia

dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  

dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
6. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
7. Korespondencja:
 odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  pismo  w  sprawie  przychodni

lekarskiej Hipokrates;
 odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  pismo  w  sprawie  insektów przy  

 ul. Ciasnej;
 pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zaproszenia rodzin repatriantów

na pobyt stały do Kalisza;
 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

nr SO- 0951/69/D/3/Ka/2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii 
o możliwości sfinansowania deficytu przez MK przedstawionego w projekcie
budżetu na 2020 rok;

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
nr SO- 0952/47/3/Ka/2019 z dnia 13-12-2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok;

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
nr SO- 0957/47/3/Ka/2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o projekcie WPF.

      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  wszystkich  obecnych  radnych
i gości.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław
Gabrysiak poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek o uzyskanie tytułu
prawnego do lokalu i zaproponował, żeby dołączyć go do porządku obrad dzisiejszej
Komisji.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania tak przedstawionego porządku obrad.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Projekt  uchwały  krótko  przedstawił,  pan  Aleksander  Quoos,  Naczelnik  Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
Głosowanie:  10  osób  za  (10 obecnych). Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.
 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Aneta Ochocka, Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła powyższy projekt
uchwały.
Głosowanie:  10  osób  za  (10 obecnych). Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.5.  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.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław
Gabrysiak wyjaśnił, że pierwszy wniosek dotyczy pani                             , która
mieszka w lokalu od 9 lat.  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zawarł z  …...
…………. umowę najmu na czas trwania stosunku pracy na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza  w  Poznaniu,  na  Wydziale  Pedagogiczno  –  Artystycznym
w  Kaliszu.  Dodał,  że  wnioskodawczyni  świadczyła  pracę  do  30.09.2019  r.
i  przekroczyła  próg  dochodowy,  natomiast  Komisja  Mieszkaniowa  zaopiniowała



pozytywnie  powyższy  wniosek.  Radny  Leszek  Ziąbka  zauważył,  że  Pani  została
najprawdopodobniej  zatrudniona  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej.  Pan
Naczelnik  stwierdził,  że  nie  posiadają  takiego dokumentu.  Radna  Elżbieta  Dębska
zauważyła, że na Komisji Mieszkaniowej było 16 osób, a głosowało 11, dodatkowo
jest to jedna osoba, a metraż bardzo duży. Przewodniczący Komisji, zaproponował,
żeby  przełożyć  to  głosowanie  w  celu  zdobycia  dodatkowych  informacji
o zatrudnieniu wnioskodawczyni.
Pan Mirosław Gabrysiak poinformował, że drugi wniosek mieszkańca został złożony
w  dniu  dzisiejszym  i  jest  w  wersji  papierowej.  Wcześniej  najemcą  lokalu  była
niepełnosprawna córka  wnioskodawczyni,  który zmarła  20.11.2019 r  i  w związku
z tym poproszono o przyznanie tytułu prawnego do lokalu. Komisja Mieszkaniowa
wydała  pozytywną  opinię. Eskan  Darwich  spytał,  w  jakim  wieku  jest
wnioskodawczyni.  Pan  Naczelnik  powiedział,  że  mieszkanka  urodziła  się  w  1967
roku.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych)
Wniosek uzyskał pozytywną opinię.

Ad.7. Korespondencja:
 odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  pismo  w  sprawie  przychodni

lekarskiej Hipokrates;
          Komisja przyjęła do wiadomości.

 odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na pismo w sprawie insektów przy 
 ul. Ciasnej;
Radny  Eskan  Darwich  poinformował,  że  był  na  spotkaniu  z  mieszkańcami
w sprawie pluskiew.  Pan Mateusz Podsadny,  Wiceprezydent  Miasta  Kalisza
oznajmił, że insektów jest mniej, ale są, ponieważ nie da się ich zlikwidować
pomimo kilkakrotnych dezynsekcji. Radna Elżbieta Dębska dodała, że  insekty
są uśpione.   

 pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  zaproszenia  rodzin
repatriantów na pobyt stały do Kalisza.
Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych,  pan  Tomasz
Rogoziński powiedział,  że do Polski 16 grudnia 2019 r.  przyjechała rodzina
repatriantów. Dodał,  że w ostatnim czasie  wpłynęło 8 wniosków w sprawie
repatriacji.  Dodał,  że nowa rodzina już pytała,  czy może sprowadzić swoich
rodziców. Wniosków o repatriację jest bardzo dużo. Naczelnik poinformował,
że  Komisja  Mieszkaniowa  wszystkie  wnioski  zaopiniowała  negatywnie  i  że
zobowiązania wobec repatriantów są bardzo duże. Dodatkową kwestią jest to,
że wszyscy, którzy składają wnioski,  piszą, że znają język polski,  a niestety
w rzeczywistości jest inaczej. 
Pan  Tomasz  Rogoziński  krótko  przedstawił  rodzinę,  która  przyjechała  do
Polski.  Radny  Eskan  Darwich  spytał  czy  Miasto  dostaje  dofinansowanie
z przeznaczeniem dla repatriantów.  Pan Naczelnik odpowiedział, twierdząco.
Dofinansowanie to kwota  około 160 000 zł.  Dodał,  że  rodzina repatriantów
otrzymała mieszkanie z zasobów MZBM. Pan Eskan Darwich powiedział, że



należałoby  się  zastanowić  nad  przyjęciem  nowych  osób,  ponieważ  budżet
centralny zabezpiecza kwestię finansową. Naczelnik dodał, że budżet centralny
w  całości  pokrywa  te  przyjazdy,  ale  niestety  największym  problemem  są
mieszkania,  lista  Kaliszan  jest  bardzo  duża  i  problemem  jest  kwestia
mieszkaniowa,  a nie społeczna.  Dodał,  że ta  liczba Kaliszan zainteresowana
mieszkaniami może być jeszcze większa. Radny Darwich oznajmił, że mamy
pustostany i można za te pieniądze wyremontować dla nich inne mieszkania.
Radny  Zbigniew  Włodarek  zauważył,  że  należy  zobaczyć  jaki  jest  zapis
w ustawie i do jakiej kwoty można uzyskać dofinansowanie na remont. Radny
Eskan Darwich dodał, że dzięki temu zwiększa się ilość mieszkańców Polski,
którzy  mają  obywatelstwo,  a  nie  pobyt  tymczasowy.  Radny  Zbigniew
Włodarek powiedział, że nie chce wchodzić w szczegóły, ale miał już kiedyś
taki przypadek, którym zajmowała się pani                     i ona wie najlepiej jaki
to  ogromny  problem.  Radny  Eskan  Darwich  dodał,  że  kiedyś  było  inaczej,
a teraz są inne czasy, jeżeli są dodatkowe pieniądze czyli dofinansowanie, to
szkoda nie skorzystać.  Przewodniczący Komisji Rodziny,  Zdrowia i Polityki
Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak powiedział, żeby zaczekać z decyzjami,
ponieważ należy zobaczyć jak rodzina, która właśnie przyleciała będzie sobie
radziła, czy MZBM ma jakieś pustostany, na które nie ma pieniędzy na remont.
Radny  Roman  Piotrowski  spytał  czy  ilość  osób  zainteresowanych  lokalem
mieszkalnym z zasobów miasta mocno wzrosła. Pan Naczelnik powiedział, że
może wzrosnąć, ale nie wzrosła. Na początku stycznia będzie projekt listy osób
uprawnionych  do  mieszkania  socjalnego  i  komunalnego.  Przewodniczący
Komisji  jeszcze raz podsumował,  że należy zaczekać za informacją od pana
Naczelnika i  pani  Dyrektor  z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
czy dysponuje lokalami do remontu. Pan Naczelnik zaproponował, że wydział
wykona analizę środków finansowych: jakie są koszty po stronie miasta, a ile
po stronie rządowej.

 uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Poznaniu nr SO- 0951/69/D/3/Ka/2019 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie
wyrażenia  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez  MK
przedstawionego w projekcie budżetu na 2020 rok;
Pani  Aneta  Ochocka,  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  poinformowała,  że
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  wydała  pozytywną  opinię.  Dodała,  że
wszystkie te opinie związane są z przedłożonym przez Miasto Kalisz projektem
budżetu  na  2020  r.  W  projekcie  uchwały  budżetowej  zostały  zaplanowane
zarówno  dochody  jak  i  wydatki,  deficyt  w  wysokości
6 105 932 zł i zgodnie z projektem uchwały budżetowej zostanie sfinansowany
przychodami  z  tytułu  kredytów.  Kolejna  opinia  dotyczy  wyrażenia  opinii
o  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2020  rok.  Przewodniczący  Komisji
Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław  Gabrysiak  poprosił
o omówienie zastrzeżeń. Pani Aneta Ochocka poinformowała, że w załączniku,
który  został  przedłożony  przedstawiono  11  zadań  w  ramach  budżetu
obywatelskiego.  Dodała,  że   pierwsze zadanie przewidziane do realizacji  na
2020 rok to wydatki na „wyjazd seniorów  - mieszkańców osiedla Rajsków do
Bazyliki w Licheniu”, na które przewidziano kwotę 4 200 zł. Według oceny



Składu Orzekającego przedmiotowe zadanie nie mieści się w katalogu zadań
przypisanych  jednostce  samorządu  terytorialnego.  Drugie  zadanie
z zastrzeżeniem RIO przedłożone również w ramach budżetu obywatelskiego to
zadanie „Koncert zespołu Kombi” na które to zadanie było przewidziane 120
000  zł.  Z  przedstawionego  załącznika  nr  11  jak  również  uzasadnienia  nie
wynika  w  jaki  sposób  wymienione  zadanie  wpisuję  się  w  katalog  zadań
własnych jednostki samorządu terytorialnego. Radny Eskan Darwich zauważył,
że teraz będzie do wydania 124 000 zł w ramach budżetu obywatelskiego. Pani
Naczelnik  potwierdziła  i  dodała,  że  rozmawiała  z  Naczelnikiem  Wydziału
Rozwoju  Miasta,  Stanisławem  Krakowskim,  który  poinformował,  że  będzie
realizowane następne zadanie w kolejce.

 Pani  Aneta  Ochocka oznajmiła,  że  trzecia  opinia  RIO w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie WPF jest pozytywna. 

Ad. 6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak spraw bieżących i wolnych wniosków.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia
i Polityki Społecznej zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.

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


