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PROTOKÓŁ nr 0012.6.35.2017

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 21.04.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na

dzień 31 grudnia 2016 roku.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
7. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
8. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WSSM.7123.1.7.2016 w sprawie

zaopiniowania przez Komisję Programu profilaktycznych szczepień
przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia.

9. Korespondencja
-  odpowiedź  Prezydenta  Miasta  na  wniosek  Komisji  Nr
0012.6.216.2017 w sprawie monitoringu na cmentarzu prawosławnym

10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
panią  Wiceprezydent  K.  Pawliczak,  panią  Skarbnik  I.  Sawicką,  dyrektorów
i kierowników jednostek pomocy społecznej oraz naczelników, a także radnych. 
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto bez uwag (10 osób).
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
Wstępu do omawiania sprawozdania dokonała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta,
informując  o  najważniejszych  pozycjach  liczbowych  w  budżecie  i  reasumując,
że został on bardzo dobrze wykonany. Wspomniała, że omówieniu Komisji podlegają
3 działy: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej.  Plan  finansowy  dla  tych  działów  zapisany  w  budżecie  wynosił
145.655.000 zł,  co stanowiło 26,6% łącznego budżetu.  Realizacja wyniosła 98,3%,
czyli 140.222.000 zł.
Następnie  budżet  swoich  jednostek  omówili:  pani  Agnieszka  Pazdecka  Zastępca
Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  pani  Marzena  Szuleta  Kierownik  Biura
Świadczeń Rodzinnych,  pani Barbara Wojdziak Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy Tulipan,  pani  Magdalena Sobocka – Maląg Kierownik  Powiatowego
Zespołu ds.  Orzekania o Niepełnosprawności,  pani Elżbieta Marczyńska Kierownik
Centrum  Interwencji  Kryzysowej,  pani  Maria  Kamińska  Dyrektor  Domu  Pomocy
Społecznej,  pani  Jolanta  Nowińska  Dyrektor  Domu Dziecka,  pani  Eugenia  Jahura
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Marzena Wojterska Dyrektor
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz pan Tomasz Rogoziński Naczelnik
Wydziału Gospodarowania Mieniem.
W  toku  dyskusji  radny  E.  Darwich  dopytywał  o  dane  statystyczne  liczby  osób
bezrobotnych według wykształcenia oraz zadłużenia lokatorów w zasobach MZBM.
Pani  Wiceprezydent  K.  Pawliczak poinformowała,  że  Powiatowy Urząd Pracy jest
gotowy,  aby Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  w jego siedzibie  i  wówczas  radni
otrzymają wszystkie odpowiedzi na swoje pytania.
Radny J. Konopka spytał o plany docieplenia budynku ośrodka Tulipan.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poprosił  o  głosowanie:  6  osób za,  6
osób  wstrzymało  się  od  głosu.  Sprawozdanie  zostało  przyjęte  do  akceptującej
wiadomości.
Ad.4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2016 roku.
Pan Michał Pilas, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem, przedstawił majątek
Miasta  w  ujęciu  przedmiotowym  i  podmiotowym  w  rozbiciu  na  poszczególne
kwalifikacje. Podział majątku: 75% to rzeczowy majątek trwały, 19% to finansowy
majątek  trwały  i  5,5%  majątek  obrotowy.  Przedstawił  również  wartość  udziałów
Miasta w spółkach.
Radny E. Darwich spytał, ile Miasto Kalisz posiada udziałów w spółce PUK S.A. oraz
czy Miasto otrzymuje z tego tytułu dywidendę. Radny poddał pod wątpliwość bycie
udziałowcem przez Miasto. Dalej w toku dyskusji wzięli udział radna J. Mancewicz,
radny E. Prus, pani Skarbnik. 

2



Radny  T.  Grochowski  poinformował,  iż  na  posiedzenie  Komisji  Rozwoju,  Mienia
Miasta i Integracji Europejskiej będą zapraszani przedstawiciele Miasta w spółkach,
w których Miasto ma udziały oraz  Prezesi  spółek należących do Miasta.  Jeśli  jest
zatem taka  wola  radnego E.  Darwich  to  przedstawiciele  spółki  PUK mogą  zostać
zaproszeni na kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju.
Radny J. Konopka poprosił o przygotowanie pisemnej informacji na temat powstania
spółki PUK, historii własnościowej z uwzględnieniem zasadniczej zmiany związanej
z  funkcjonowaniem  rynku  wywozu  śmieci  poprzez  wprowadzenie  nowej  ustawy
śmieciowej.
Radny Z. Włodarek dodał,  że dywidenda dla Miasta była wypłacana w momencie,
kiedy PUK miał w zarządzie cmentarz.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 12 osób za, 1 osoba wstrzymała się
od głosu (13 osób). Informacja o stanie mienia została przyjęta. 
Ad.5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiła
skrótowo sprawozdanie w kontekście trzech obszarów: instytucjonalnym, finansowym
i kadrowym.
Przewodniczący spytał, dlaczego jest problem z utworzeniem Rodzinnego Pogotowia
Opiekuńczego, na co uzyskał odpowiedź, że jest to związane z uczuciami, gdyż takie
rodziny  przywiązują  się  do  dzieci.  Drugie  pytanie  Przewodniczącego  dotyczyło
wolontariatu, na które odpowiedział pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik WSSM oraz
pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani  Irena Sawicka,  Skarbnik Miasta,  przedstawiła  pokrótce zmiany merytorycznie
podległe Komisji.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za, 3 osoby wstrzymały się
od głosu, 1 osoba nie głosowała (13 osób). Informacja o stanie mienia została przyjęta.
Ad.7. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Przewodniczący  przedstawił  krótko  charakterystyki  dwóch  osób  ubiegających  się
o prawo do lokalu.
Radny E. Darwich dopytywał o zmianę zdania Komisji Mieszkaniowej na wniosek
Prezydenta.
Odpowiedzi udzielił pan T. Rogoziński, Naczelnik WSSM, oraz pani Wiceprezydent
K. Pawliczak.
Głosowanie w sprawie pierwszego wniosku pani ███████: wszyscy za (12 osób).
Głosowanie w sprawie wniosku pani ████████: wszyscy za (13 osób).
Ad.8.  Pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  nr  WSSM.7123.1.7.2016  w  sprawie
zaopiniowania  przez  Komisję  Programu profilaktycznych szczepień  przeciwko
grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
wyjaśnił, że program został już zaopiniowany przez AOTME. Opinia jest pozytywna
z drobnymi uwagami. Przebadanych zostanie 500 osób.
Radna A. Zięba spytała o weryfikację ludzi skierowanych na szczepienie. 
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Następnie  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie
zaopiniowali przedmiotową sprawę.
Ad.9. Korespondencja
-  odpowiedź  Prezydenta  Miasta  na  wniosek  Komisji  Nr  0012.6.216.2017
w sprawie monitoringu na cmentarzu prawosławnym.
Radny G. Chwiałkowski zaapelował, aby faktycznie zabrać się za naprawę schodów
i całego cmentarza na Rogatce.
Radny  E.  Prus  obiecał  pomóc  radnemu  Chwiałkowskiemu  w  działaniach
wspierających naprawę.
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  M.  Zmuda  przypomniał  o  swoim  wniosku,  by  Komisja  odbyła  swoje
posiedzenie w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski
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