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Protokół Nr 0012.7.18.2020
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miasta Kalisza, które odbyło się w dniu 21.02.2020 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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie miasta Kalisza.
4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  ”Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2020-2039.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła
i Barbary 14 a.
9.  Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  Statutu  Żłobka  Nr  4  w Kaliszu  przy  al.  Wojska
Polskiego 34.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
11. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
12. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
13. Korespondencja:
 pismo  w  sprawie  wskazania  przez  Radę  Miasta  Kalisza  spośród  swojego  składu
jednego przedstawiciela, jako członka Kaliskiej Rady Seniorów.
 pismo dotyczące pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ich niskiego
wynagrodzenia.
 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-
0951/12/D/3/Ka/2020  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  
o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2020 rok.
 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-
0951/22/P/3/Ka/2020  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  
o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
15.  Zamknięcie posiedzenia. 

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



 
Ad.1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak witając wszystkich obecnych radnych i gości. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak
oznajmił, że jeżeli nie będzie zastrzeżeń to w punkcie korespondencja na wniosek Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zostanie uwzględnione pismo dotyczące repatriantów.
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.

Pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych omówił
powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak
zapytał,  które apteki  są  całodobowe.  Pan  Tomasz  Rogoziński  odpowiedział,  że  aptekami
całodobowymi  są:  apteka  "Retiro"  przy  ulicy  Zjazd  oraz  apteka  przy  ulicy  Pułaskiego.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ”Programu współpracy Miasta Kalisza
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego na 2020 rok”.

Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych,  omówił  projekt  uchwały.  Dodał,  że  zauważono  pomyłkę  w  punkcie
dotyczącym wysokości środków przeznaczanych na realizację programu. Prawidłowa kwota
to  17  383  114  zł.  Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poinformował,
że  zaczęła  obowiązywać  ustawa,  która  nakazuje  sklepom o  powierzchni  powyżej  200m2
oddawać żywność organizacjom pozarządowym. Radny zgłosił  się do sklepów Polo i  od  
1  marca  sklepy  będą  przekazywały  mu  niesprzedaną  żywność.  Radny  Eskan  Darwich
powiedział,  że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ wcześniej było tak, że towar, który
miałby się zmarnować miał trafiać na śmietniki, a teraz sytuacja się zmieniła, że ten towar
można zgodnie z prawem przekazać organizacjom pozarządowym.                     
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak
poprosił o przesunięcie omówienia punktu ze względu na spóźnienie się pani Ireny Sawickiej,
skarbnika Miasta.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul.
Babina 3a.

Pan Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych omówił



powyższy projekt uchwały.

Radny Eskan Dawich oznajmił, że jest kolejka do publicznych placówek i czy można inaczej
dofinansować  żłobki,  żeby  placówki  publiczne  i  niepubliczne  działały  na  tych  samych
zasadach.  Radny  Roman  Piotrowski  powiedział,  że  ten  problem  pojawia  się  od  dawna.
Tomasz  Rogoziński  powiedział,  że  wydział  może  zrobić  jedynie  analizę  ile  jest  miejsc
w publicznych żłobkach, a ile w prywatnych. Dodał, że różnica w kwotach do zapłaty jest
istotna.  Radny Grzegorz Chwiałkowski  powiedział,  że  najlepiej  byłoby wybudować nowy
żłobek. Radny Eskan Darwich dodał, że właśnie lepiej dołożyć do placówek niepublicznych,
żeby nie generować nowych kosztów związanych np. z zatrudnieniem personelu. Pani Irena
Sawicka,  skarbnik  Miasta  oznajmiła,  że  są  określone  zasady,  w  jaki  sposób  następuje
dofinansowanie  żłobków niepublicznych.  Dodała,  że  do  Żłobka  Publicznego  Nr  3  został
dobudowany fragment budynku, ponieważ była bardzo długa lista osób rezerwowych. Pani
Irena Sawicka poinformowała, że zawsze, jeżeli jest dofinansowanie do żłobków publicznych,
to  wszystko  jest  tak  przeliczane,  żeby   później  ta  kwota  była  podstawą  do  placówek
niepublicznych.  Poprosiła  również,  żeby  przy  robieniu  analizy  spojrzeć,  jakie  jest
zapotrzebowanie  oraz  ile  osób  jest  na  miejscach  rezerwowych  i  czy  te  osoby  znajdują
miejsce.  Pan  Janusz  Sibiński,  zastępca  naczelnika  Wydziału  Spaw  Społecznych
i  Mieszkaniowych  powiedział,  że  zawsze  w żłobkach  publicznych  jest  maksymalna  ilość
osób, a  w żłobkach niepublicznych mają  wolne miejsca.  Dodał,  że  dlatego wprowadzono
zapisy elektroniczne, ponieważ rodzice zapisywali się do kilku miejsc naraz, żeby się dostać.
Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Statutu  Żłobka  Nr  3  w  Kaliszu  przy  
ul. Bogumiła i Barbary 14 a.

Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.   

Ad.9.  Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  Statutu Żłobka Nr 4  w Kaliszu  przy al.
Wojska Polskiego 34.

Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały  w  działałach
i  rozdziałach  merytorycznie  wynikających  z  działalności  komisji.
Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  powiedział,  że  jest  zainteresowany  wałami
przeciwpowodziowymi na Wale Bernardyńskim i odcinkiem od teatru do tamy. Spytał, kto
płaci  za  przebudowę,  czy  Wody  Polskie  czy  miasto  Kalisz?  Pani  Irena  Sawicka
odpowiedziała, że miasto za to płaci, ponieważ to jest w całym zadaniu przebudowy wałów
przeciwpowodziowych.  Radny  Chwiałkowski  poinformował,  że  ta  przebudowa  nie  była
konieczna, ponieważ tam się woda nie przeleje. Oznajmił też, że w rzece Prośnie nigdy nie
będzie tyle wody, żeby była powódź, ponieważ wody jest coraz mniej. Na rajskowie były
powodzie,  ale  tylko,  dlatego,  że rzeka Swędrnia jest  uzależniona  ilością  wody w Warcie.



Podtopień  by  nie  było,  jeżeli  byłby w odpowiednim miejscu  upust  wody.  Radny Roman
Piotrowski spytał, czy w tej przebudowie wałów przeciwpowodziowych ujęta jest wymiana
lamp, które już tam są, ponieważ na innym odcinku( od przystani do Aquaparku) nie ma lamp
i jest tam ciemno. Radny Eskan Darwich oznajmił, że nie chce wprowadzać w błąd, ale chyba
chodzi o wymianę starych lamp na lampy nowej generacji, ponieważ nie opłaca się starych
naprawiać.  Radny Chwiałkowski spytał,  czy do wymiany lamp był potrzebny konserwator
gdyż kiedyś były tam zabytkowe,  żeliwne,  gazowe lampy i  nie  wie czy te  lampy można
w ogóle wymienić. Pani Irena Sawicka zapewniła, że wszystko było sprawdzane, ponieważ
nie można inaczej rozpoczynać inwestycji. Kwota umowna w budżecie wystarczyła tylko na
wymianę  lamp.  Radny  Leszek  Ziąbka  poinformował,  że  wał  był  usypany  w  latach  30
ubiegłego roku. Minęło 100 lat i należałoby zrobić ekspertyzę oraz  wzmocnić i naprawić wał.
Pani Irena Sawicka dodała, że była potrzeba przeprowadzenia takiego zadania. Jeżeli chodzi
o lampy, to zakres zadania nie może być poszerzany, ponieważ był ogłoszony przetarg. Jeżeli
będzie taka potrzeba i znajdą się środki, należy zgłosić zadanie do budżetu i wtedy być może
zastanie  wzięte  pod  uwagę.  Radny  Eskan  Darwich  spytał,  kiedy  jest  ostateczny  termin
wykazania  wolnych  środków.  Pani  Irena  Sawicka  odpowiedziała,  że  termin  przypada
w kwietniu.
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 2020-2039.

Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  omówiła  powyższy  projekt  uchwały.
Głosowanie: 11 osób za (11 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

Ad.10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad.11. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Radny Eskan Dawich wyszedł z propozycją, żeby jeździć z członkami Komisji do szpitali.
Dodał  też,  że  w  innych  miastach  szpitale  są  zwolnione  z  płacenia  podatku.  Pani  Irena
Sawicka,  skarbnik  Miasta  wyjaśniła,  że  lepiej  jest,  żeby  szpital  płacił  podatek,  ponieważ
dostaje pieniądze na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego, a miasto dofinansuje zakup, np.
karetki lub sprzętu. Komisja przyjęła plan pracy do wiadomości.

Ad.12. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak
powiedział, że wniosek był już rozpatrywany dwa razy. Pan Tomasz Rogoziński, naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oznajmił, że wnioskodawczyni niestety do
dnia  dzisiejszego  nie  przekazała  dodatkowych  informacji.  Radny  Roman  Piotrowski
powiedział,  że ta pani nie spełnia żadnych warunków, żeby nadal mieszkać w tym lokalu.
Pan Tomasz Rogoziński powiedział,  że w Kaliszu potrzebne są lokale mieszkalne.  Radny
Leszek  Ziąbka  dodał,  że  najlepszym  rozwiązaniem  jest  przesunięcie  wniosku  na  kolejną



komisję. Radna Elżbieta Dębska dodała, że takie duże mieszkanie to lokal rodzinny. Radny
Roman Piotrowski złożył wniosek formalny w tej spawie - poddanie pod głosowanie wniosku
w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu w dniu dzisiejszym na Komisji  Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Głosowanie:  4  osoby za,  6  osób  wstrzymało  się,  1  brak  głosu  (11  obecnych).
Wniosek został przyjęty.
Głosowanie  w  sprawie  uzyskania  tytułu  prawnego  do  lokalu:  4  osoby za,  
6 osób wstrzymało się, 1 brak głosu (11 obecnych). Komisja wydała negatywna opinię.

Ad.13. Korespondencja:

 pismo rodzin repatriantów w sprawie zaproszenia na pobyt stały do Kalisza.  

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak
poinformował, że pismo zostało przekazane na komisji  w grudniu. Było tam dużo wniosków,
a w tym samym czasie przyjechała rodzina repatriantów i wszyscy chcieli zobaczyć czy ta
rodzina się przyzwyczai.  Z uzyskanych informacji  wynika, że rodzina repatriantów bardzo
dobrze się przystosowała i  nie ma z nimi problemów. Pan Tomasz Rogoziński,  naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oznajmił, że wnioski, które wpłynęły do 30
września  są  nieaktualne.  Z  dokumentów,  które  wpłynęły  po  30  września  tylko  dwa  są
interesujące  pod względem zaproszenia  na  pobyt  stały  rodzin  repatriantów.  Radny Eskan
Darwich spytał naczelnika, jaka jest kwota dofinansowania z budżetu centralnego, dla rodzin
repatriantów. Pan Tomasz Rogoziński odpowiedział,  że wydział  dostał  dofinansowanie na
remont mieszkania w kwocie 166 365 zł. Radny Eskan Darwich poinformował, że na rynku
pracy brakuje ludzi i jest to pozytywny element, żeby pomyśleć, aby jak najwięcej Polaków
ściągać do Kalisza. Poza tym w zasobach miasta jest wiele pustych mieszkań pustych i jest to
szansa, żeby ze środków z budżetu miasta wyremontować dany lokal. Kolejnym powodem
jest dotacja z budżetu centralnego na przyjazd rodziny repatriantów do Kalisza.  Dodał, że
ściąganie jak największej liczby tych osób, pokazałoby, że Gród nad Prosną jest otwarty na
nowych  mieszkańców.  Im  więcej  ludzi  mieszka  w  mieście,  tym  więcej  się  dzieje.
Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  powiedział,  że  dobrze
byłoby, gdyby te dwie rodziny zaprosić już teraz, ponieważ procedura organizacji przyjazdu
jest  bardzo  długa  i  skomplikowana.  Zaproponował  również,  żeby  zagłosować  nad
zaproszeniem  dwóch  rodzin  do  Kalisza.  Komisja  poddała  pod  głosowanie  dwa  wnioski:
wyrażenia pozytywnej opinii ws. zaproszenia na pobyt stały████  * (3 osobowa rodzina) -
repatrianci  oraz  wyrażenia  pozytywnej  opinii  zaproszenia  na  pobyt  stały████   *
( 2 osobowa rodzina) - repatrianci
Głosowanie: 10 osób za, 1 brak głosu (11 obecnych). Wniosek został przyjęty.

Głosowanie: 10 osób za, 1 brak głosu (11 obecnych). Wniosek został przyjęty.



 pismo w sprawie wskazania przez Radę Miasta Kalisza spośród swojego składu
jednego przedstawiciela, jako członka Kaliskiej Rady Seniorów.  

Radny Eskan Darwich zgłosił kandydaturę radnej, pani Elżbiety Dębskiej. Przewodniczący
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak dodał, że kadencja
rady  upływa  2  listopada  2020  roku.  Pod  głosowanie  został  poddany  wniosek  wskazania
kandydatury  Pani  Elżbiety  Dębskiej,  jako  przedstawiciela  RMK-  w  Kaliskiej  Radzie
Seniorów.
Głosowanie: 10 osób za, 1 brak głosu (11 obecnych). Wniosek został przyjęty.

 pismo  dotyczące  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
i ich niskiego wynagrodzenia.

Pani  Irena  Sawicka,  skarbnik  Miasta  omówiła  powyższe  pismo.  Dodała,  że  pan Mateusz
Podsadny,  Wiceprezydent  Miasta  Kalisza  skierował  do  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  pismo,  w  którym  prosi  o  analizę  ustalonych  wynagrodzeń  dla
pracowników  socjalnych,  asystentów  rodziny,  koordynatorów  pieczy  zastępczej
w odniesieniu do zwiększonych od stycznia 2020 wynagrodzeń. Na dzień dzisiejszy czekamy
na analizę ile osób dostaję najniższą krajową, żeby można było zająć stanowisko.

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-
0951/12/D/3/Ka/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2020 rok.

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

 uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO- 
0951/22/P/3/Ka/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  opinia  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej jest pozytywna. 

Ad.14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak
poinformował,  że  wraz  z  panią  Ireną  Sawicką,  skarbnikiem  Miasta  byli  na  przekazaniu
karetki  w  Szpitalu  na  Wolicy.  Dyrektor  Szpitala  prosił,  żeby  podziękować  wszystkim
członkom komisji za przekazanie kwoty na karetkę.



Ad.15. 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 

* 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. 


