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PROTOKÓŁ nr 0012.6.26.2016

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 21.10.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja Caritas Diecezji Kaliskiej na temat zakresu świadczenia

pomocy  najuboższym  w  kontekście  nadchodzącej  zimy  oraz
wykorzystanie budynku przy ul. Gajowej. 

4. Projekt uchwały w sprawie  określenia zadań i  wysokości  środków
przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej
–  profilaktyki  stomatologicznej  wśród  dzieci  pięcioletnich  –
zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2016 – 2018”.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2017.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  udzielenia  pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
9. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
10.Korespondencja

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WSSM.0007.6.2016 w sprawie 
wskazania  przez  Radę  Miejską  Kalisza  spośród  swojego  składu  
dwóch przedstawicieli jako członków Kaliskiej Rady Seniorów;
-  korespondencja  w  sprawie  wsparcia  finansowego  dla  Caritas  
Diecezji  Kaliskiej  na  adaptację  pomieszczeń  z  przeznaczeniem
na  mieszkania chronione.

11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto bez uwag (9 osób za/9 obecnych).
Ad.3.  Informacja  Caritas  Diecezji  Kaliskiej  na  temat  zakresu  świadczenia
pomocy  najuboższym  w  kontekście  nadchodzącej  zimy  oraz  wykorzystanie
budynku przy ul. Gajowej.
Przewodniczący Komisji poinformował, że pierwsza ofiara mrozów zmarła niedawno
w Kaliszu. Smutne jest zatem, że do takich wydarzeń dochodzi na terenie naszego
miasta.  Stwierdził,  że  Rada  Miejska  oprócz  spraw  bieżących  sprawiających,
aby ludziom żyło się lepiej czy wygodniej, jak np. naprawy dróg, powinna zająć się
również  pomocą  dla  ludzi  potrzebujących  i  bezdomnych.  Należy  zatem  zrobić
wszystko, żeby do takich sytuacji w Kaliszu nie dochodziło.
Ksiądz Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej Jacek Andrzejczak oznajmił, że wiadomość
o tej śmierci jest ciosem dla Caritasu, gdyż od początku września uruchomione zostały
prace streetworkerów. Będą oni przez całą zimę, przez 6 dni w tygodniu wychodzić
do ludzi.  Na  chwilę  obecną sprawdzonych i  monitorowanych jest  10  pustostanów.
Przebywa  w  nich  20  osób,  które  nie  chcą  żadnej  pomocy,  nie  chcą  udać  się
do schronisk. Może to potwierdzić Policja, Straż Miejska, MOPS, czy inne jednostki
pomocy.  Zatem  jedyne  działanie,  które  przyjmują  to  ciepłe  napoje  i  posiłki,
jak również korzystają z łaźni i odzieży, którą Caritas dysponuje. W tym roku również
dodatkowo Caritas  powołuje kolejną placówkę dla bezdomnych kobiet  w Ostrowie
na ul. Grunwaldzkiej. Będzie ona znacznie bliżej Kalisza od tej w Słupi. Wspomniał
również o dwóch placówkach dla bezdomnych mężczyzn. Dodał, że bardzo oblegane
są środowe spotkania z prawnikiem, natomiast niestety większość z tych osób nie chce
zmienić  swojego życia.  Ze względu na liczne długi,  czy  podpisane pożyczki  dużo
nowych osób traci swoje majątki, w związku z czym liczba osób trafiących na ulicę się
powiększa. Ksiądz Andrzejczak nawiązał do pisma wystosowanego do władz miasta
z prośbą o wsparcie finansowe na remont budynku przy ul. Stawiszyńskiej 20b. Będzie
to kompleksowa pomoc w postaci mieszkań chronionych dla 28 osób. Do tej pory były
dwie  brakujące  dziedziny  działalności  Caritasu  w  okręgu  Kalisza.  Pierwsza
to  Interwencyjny  Dom  Dziecka,  a  druga  mieszkania  chronione.  Z  satysfakcją
poinformował,  iż  rozmowy  z  Wojewodą  zakończyły  się  pomyślnie  i  taki
Interwencyjny Dom Dziecka na 14 dzieci powstanie w Ostrowie Kaliskim. Brakuje
jeszcze  wspominanych  mieszkań  chronionych.  Następnie  wyjaśnił  istotę
funkcjonowania  mieszkań  sygnalizując,  iż  mogą  one  służyć  ludziom  starszym,
niepełnosprawnym,  nieporadnym  życiowo,  wychodzącym  z  różnych  ośrodków,
czy zakładów zamkniętych. 
Radna  Jolanta  Mancewicz  oznajmiła,  że  w  Centrum  Interwencji  Kryzysowej
są mieszkania chronione i spytała, czy są one w pełni wykorzystane? Drugie pytanie
dotyczyło  nieruchomości  przy  ul.  Gajowej,  która  była  przekazana  przez  Miasto
z bonifikatą na potrzeby samotnych matek z dziećmi i kobiet. Spytała, jakie obecnie
będzie przeznaczenie tego budynku?
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Ksiądz  Andrzejczak  odpowiedział,  że  mieszkania  w  CIK-u  są  niewystarczające.
Natomiast budynek przy ul.  Gajowej od września jest remontowany i będzie pełnił
rolę ośrodka integracji społecznej Caritas Diecezji Kaliskiej. Przygotowywane są sale
dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych, aby zapobiec wykluczeniu
społecznemu. Do użytkowania dostępna będzie również kuchnia i mała siłownia. 
Radny Roman Piotrowski nawiązał do pustostanów, w których przebywają bezdomni
i zwrócił uwagę, że w przypadku, gdy coś się komuś stanie, a Miasto jest właścicielem
budynku, wówczas władze będą za to odpowiadać. 
Radny Zbigniew Włodarek stwierdził, że bardzo często Ci ludzie nie chcą pomocy.
Przypomniał  sytuację  sprzed  kilku  lat,  kiedy  to  bezdomni  rozbili  szałas  wśród
metrowego  śniegu.  Wiele  osób  chciało  im  wówczas  pomóc,  poproszono  nawet
telewizję lokalną, która zrobiła z nimi wywiad, ale oni cały czas odmawiali udania się
do  noclegowni  lub  schroniska.  I  tak  jest  w  całej  Polsce,  stąd  tyle  osób  ginie
z wyziębienia. W związku z powyższym należy poinformować kaliską społeczność,
że jest około 35 osób, którzy są zimą na ulicy i zarówno Straż Miejska, Caritas i inne
służby  z  nimi  rozmawiają  nakłaniając  do  skorzystania  z  rożnych  form  wsparcia.
A jak  podkreślił  jest  ich  w  Kaliszu  bardzo  dużo.  Społeczeństwo  musi  uzyskać
informację, że taka praca jest wykonywana, że wychodzi się naprzeciw temu by ludzie
nie umierali z wychłodzenia. Kaliszanie powinni wiedzieć, że samorząd, Caritas i inne
jednostki  robią  wszystko,  żeby  nie  było  tego  nieszczęścia.  Zasugerował,  aby
na początku listopada zwołać konferencję prasową z udziałem wszystkich podmiotów
zajmujących  się  tą  tematyką  i  uświadomić  mieszkańców  jakie  działania
są  podejmowane,  że  jest  ich  wiele  i  również  wiele  kosztują.  Niestety  jednak  
w większości ta pomoc nie jest  przyjmowana.
Przewodniczący Komisji zgodził się z przedmówcą i poinformował, że za chwilę pani
Dyrektor  MOPS-u  przedstawi  działania  Miasta  w  zakresie  udzielanej  pomocy,
natomiast  radni  powinni  się  zastanowić  jakie  jeszcze  procedury  wprowadzić,  by
ulepszyć system pomocy dla ludzi bezdomnych. Zasugerował, aby z Komisji wyszło
realne działanie. 
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych  i
Mieszkaniowych, nawiązał do przedstawionego przypadku śmierci z wychłodzenia i
wyjaśnił, że była to typowa ofiara odmówienia pomocy. Wiadomo, że był to 40letni
mieszkaniec gminy Żelazków. Do kwietnia korzystał z noclegowni, więc znał miejsca
gdzie  może  uzyskać  schronienie.  Następnie  poinformował,  że  Miasto  posiada  80
miejsc noclegowych dla mężczyzn w noclegowni, schronisku im. Brata Alberta oraz
schronisku  prowadzonym  przez  Caritas.  Do  tego  od  15  października  ruszyła
ogrzewalnia,  czyli  pobyt  dzienny,  z  którego  każdy  może  skorzystać.  W  dniu  3
listopada  zaplanowane  jest  posiedzenie  Miejskiego  Zespołu  Zarządzania
Kryzysowego,  na  którym kwestia  przygotowania  do  zimy,  w tym pomoc  osobom
bezdomnym  będą  omawiane.  Również  poruszona  zostanie  kwestia  procedur
postępowania w przypadkach, kiedy to osoby bezdomne przebywają w pustostanach.
Oprócz  Streetworkerów  z  Caritasu  również  Straż  Miejska  i  Policja  zajmują  się
monitorowaniem miejsc, w których mogą przebywać ludzie bezdomni. Jeżeli pojawi
się sytuacja zagrażająca życiu takiej osoby to procedury są już inne, natomiast należy
sobie uświadomić, że ci ludzie bardzo często nie chcą skorzystać z pomocy. 
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Pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  dodała,
że  pochodzący  z  Żelazkowa  mężczyzna,  który  zmarł  niestety  miał  problem
z  nadużywaniem  alkoholu.  Zaczął  pić  po  tym,  jak  żona  się  z  nim  rozwiodła.
Pracownicy  MOPS-u  nawiązali  kontakt  z  jego  matką,  ale  ona  nie  chciała  pomóc,
gdyż ułożyła sobie już nowe życie. Ludzie, którzy przychodzą nieraz do schroniska
często  migrują,  jeżdżą  do  różnych  miast,  ciężko  zatem  śledzić  losy  tych  osób,
gdy  przestaną  korzystać  ze  schroniska.  Problem z  chorobą  alkoholową  jest  coraz
większy,  gdyż  ludzie  nie  radzą  sobie  z  problemami.  Pani  Dyrektor  podała  także
przykład kobiety, której mieszkanie zabrał za długi komornik, a ją samą wywieziono
do ośrodka w Słupi. Pani Jahura wyjaśniła, że w takich właśnie przypadkach potrzebne
są  specjalnie  do  tego  przeznaczone  mieszkania.  Kontynuowała,  że  cześć  osób
ze względu na stan zdrowia nie jest kwalifikowana do umieszczenia w Domu Pomocy
Społecznej, sytuacja innych osób nie wskazuje na umieszczenie w schronisku dlatego
też  powstał  pomysł  stworzenia  mieszkań  chronionych  w  budynku  przy
ul. Częstochowskiej. Mogłyby również znaleźć w nich swój kąt osoby wychodzące
z  nałogu,  z  upośledzeniami,  np.  trzeźwi  alkoholicy.  Są  oni  niejednokrotnie  „zbyt
uciążliwi”  dla  zacnych  starszych  i  samotnych  mieszkańców  DPS.  Z  kolei
dla wychowanków Domu Dziecka będzie tworzone mieszkanie przy ul. Zamkowej,
przewidziane  dla  6  osób.  Na  koniec  wspomniała,  że  dotychczasowe  mieszkania
chronione,  które  są  pod  nadzorem  Centrum  Interwencji  Kryzysowej  są  w  pełni
wykorzystane  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  z  zaburzeniami  psychicznymi.
Są  to  dwa  mieszkania  po  6  osób  w  każdym.  Mają  one  bardziej  rodzinny  klimat
niż pobyt w instytucjach. Każdy ma swoje łóżko, a kuchnia jest wspólna. 
Pani  Wiceprezydent  Karolina  Pawliczak  nawiązała  do  słów  radnego  Zbigniewa
Włodarka  i  oznajmiła,  że  na  początku  każdego  okresu  jesiennego  Wydział
przygotowuje bardzo kompleksową informację w zakresie udzielania pomocy przez
Miasto osobom w tej najtrudniejszej sytuacji życiowej. I tym razem taka informacja
zostanie  przekazana  społeczeństwu.  Zwróciła  uwagę,  że  Miasto  zabezpiecza
pod każdym względem osoby znajdujące się w tej trudnej sytuacji życiowej, ponieważ
jest noclegownia, są dwa schroniska i do tego mieszkania chronione. Poinformowała,
że cieszy fakt, iż w schronisku Caritasu mieszkańcy przechodzą również resocjalizacje
i wielu z tych osób udaje się zmieniać swoje życie.
Radny Grzegorz Chwiałkowski zwrócił uwagę, że osoby pod wpływem alkoholu nie
były przyjmowane latem do schroniska. Poprosił, aby w okresie zimowym znieść ten
zakaz i kłaść takie osoby na materacu pokrytym folią gdzieś na korytarzu. 
Radny  Eskan  Darwich  spytał  o  finanse,  a  mianowicie  w  jakim stopniu  pieniądze
pochodzące  z  pozwoleń  na  sprzedaż  alkoholu  przeznaczane  są  na  walkę
z  bezdomnością,  a  jak  wiadomo  większość  osób  bezdomnych  ma  problem
z alkoholem.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych,  odpowiedział,  że  rocznie  blisko  400.000  zł  przeznaczane  jest
na zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych, przy czym cały przychód z tyt. zezwoleń
na sprzedaż alkoholu wynosi 2.200.000 zł, tak więc jest to około 1/5.
Radny Edward Prus stwierdził, że należy uporządkować wszystkie działki, na których
znajdują  się  pustostany,  gdyż  są  one  mocno  zarośnięte.  Po  pierwsze  sprawi  to,
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że Miasto będzie ładniejsze, a po drugie nie będą one stwarzać warunków bezdomnym
do osiedlania się.
Radny Martin  Zmuda nawiązał  do nieruchomości  przy ul.  Gajowej  i  przypomniał,
że  odbyło  się  w tym miejscu  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej,  która  kontrolowała
warunki udzielonej  przez Miasto bonifikaty przy sprzedaży. Radny pamięta emocje
i wątpliwości jakie towarzyszyły dyskusjom, kiedy to zrezygnowano z prowadzenia
ośrodka  dla  kobiet  w  tym  budynku.  Nie  mniej  jednak  cieszy  się  z  planów
na wykorzystanie tego obiektu i  poprosił  o szczegółowe dane w formie pisemnej  
na temat świadczonych w nim zadań, pomocy i możliwości dla mieszkańców. 
Pan Janusz Sibiński odniósł się do prośby radnego Chwiałkowskiego i poinformował,
że  w  przypadku  okresu  zimowego  tolerancja  na  zawartość  alkoholu  we  krwi  jest
większa. Natomiast należy sobie zdawać sprawę, że schronisko to miejsce zbiorowego
przebywania, a osoby pod wpływem alkoholu są bardzo często agresywne i stwarzają
zagrożenie dla innych. Dlatego Policja ma przygotowane miejsca w PDOZ dla osób,
które są nietrzeźwe. 
Ksiądz  Andrzejczak  wyjaśnił,  że  w  ubiegłym  roku  w  tym  celu  powołano  Zespół
Interwencyjny. Są przygotowane monitorowane izolatki dla osób w znacznym stopniu
upojenia i takie osoby są odrobaczane, myte i doprowadzane do stanu „normalnego”.
Przewodniczący Komisji wyraził zadowolenie z podejmowanych działań, nie mniej
jednak  zawsze  istnieje  możliwość  zrobienia  czegoś  nowego.  Zwrócił  się  do  pani
Wiceprezydent  Pawliczak  oraz  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych,
aby  spróbować  opracować  procedury,  które  usprawniłyby  system pomocy  osobom
bezdomnym,  zsynchronizowały  działania  wszystkich  jednostek,  może  wprowadzić
nowe rozwiązania pomocy we współpracy ze wszystkimi podmiotami świadczącymi
takie zadania, aby nie dochodziło do tragedii i śmierci z wychłodzenia. 
Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak oznajmiła, że zarówno Straż Miejska, Policja
jak  i  pozostałe  jednostki  mają  już  wypracowane  procedury.  Realizowanych  zadań
dotyczących  pomocy  jest  bardzo  dużo  w  mieście,  jednak  jeśli  istnieje  możliwość
jeszcze większego usprawnienia działań to oczywiście zostanie to przeanalizowane. 
Radny Eskan Darwich poprosił o szczegółową informację na co konkretnie wydawana
jest kwota 400.000 zł przeznaczona na walkę z bezdomnością.
 Pan Janusz Sibiński,  WSSM, odpowiedział,  że są to głównie środki  przeznaczane
na  dotacje  dla  trzech  podmiotów na  zapewnienie  miejsc  noclegowych:  Caritas  20
miejsc 75.000, Schronisko Brata Alberta 20 miejsc 75.000 zł,  Noclegownia dla 40
mężczyzn  150.000  zł,  Jest  jeszcze  punkt  interwencyjny  Caritasu  50.000  zł
oraz  Ogrzewalnia  około  30.000  zł.  Do  tego  należy  jeszcze  dodać  świadczenia
niezależne jakie udziela interwencyjnie MOPS.
Radny Darwich poprosił o informację na piśmie, jak również na co są wydatkowane
pozostałe przychody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Stwierdził, że środków tzw.
„alkoholowych” jest bardzo dużo i można dokonać przesunięć pomiędzy zadaniami.
Pan Sibiński stwierdził, że to się tylko wydaje, ze jest ich dużo. Kolejne 400.000 zł
przeznaczane jest na świetlice socjoterapeutyczne, około 200.000 zł na zapewnienie
letniego  wypoczynku  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  około  100.000  zł
na  funkcjonowanie  Zespołu  Interwencji  Kryzysowej,  dofinansowania  dla  Klubów
Abstynenckich,  obozy  dla  osób  współuzależnionych,  profilaktyka  szkolna,  trener
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osiedlowy i wiele jeszcze innych zadań. Zwrócił uwagę, że problem alkoholowy to nie
jest tylko problem osób bezdomnych. Oznajmił również, że mężczyzna, który zmarł
z wychłodzenia był mieszkańcem gminy Żelazków, która nie realizowała widocznie
w wystarczającym stopniu swoich zadań. Miasto Kalisz przeznacza środki finansowe
dla podmiotów oferujących miejsca noclegowe tylko w przypadku osób pochodzących
z Kalisza. Wyjaśnił, że parę lat wstecz było tak, że w schronisku Brata Alberta ponad
połowa osób była mieszkańcami innych miast. Obecnie pieniądze z budżetu idą tylko
dla  mieszkańców Kalisza  by  zapewnić  im  miejsca  w  schroniskach.  Inaczej  działa
noclegownia,  która  faktycznie  zabezpiecza  miejsca  dla  osób  przyjezdnych,
wędrujących.
Pani Wiceprezydent Pawliczak powiedziała, że każda gmina realizuje te same zadania
i  powinna  z  własnych  środków  zabezpieczyć  miejsca  w  schroniskach  dla  swoich
mieszkańców.
Na  koniec  dyskusji  Przewodniczący  Komisji  poprosił  Panią  Wiceprezydent
o przedstawienie informacji pisemnej na temat wydatkowania środków finansowych
z  tzw.  „kapslowego”,  aby  radni  mogli  ewentualnie  zastanowić  się  nad  podziałem
tej  kwoty  na  różne  zadania.  Zwrócił  się  również  do  naczelnika  Sibińskiego,
aby  skontaktował  się  ze  wszystkimi  podmiotami   w  celu  wypracowania  nowych,
sprawniejszych procedur pomocy osobom bezdomnym.
Ad.4.  Projekt   uchwały  w  sprawie   określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2016  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiła
uzasadnienie  do  przedmiotowego  projektu  uchwały,  wyjaśniając,  że  na  bieżąco
korygowane  są  pewne  kwoty,  które  zostają  na  niezrealizowanych  zadaniach
i dokonuje się przesunięć.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (10 osób).
Ad.5.  Projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  „Programu polityki  zdrowotnej  –
profilaktyki  stomatologicznej  wśród  dzieci  pięcioletnich  –  zamieszkałych
na terenie Miasta Kalisza na lata 2016 – 2018”.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych, wyjaśnił ogólne założenia programu, który rozpocznie się jeszcze
w roku bieżącym.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (10 osób).
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych, przedstawił kilka słów wyjaśnienia do projektu uchwały.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (10 osób).
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
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Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych, przedstawił kilka słów wyjaśnienia do projektu uchwały.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (10 osób).
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani  Irena  Sawicka – Skarbnik Miasta  – pokrótce  przedstawiła  wnioski  dotyczące
merytorycznej działalności Komisji.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (10 osób).
Ad.9. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
Przewodniczący  Komisji  odczytał  treść  wniosku  i  wyjaśnił,  że  wnioskodawca
nieznacznie przekroczył dopuszczalny poziom dochodu.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali powyższy wniosek (10 osób).
Ad.10. Korespondencja.
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WSSM.0007.6.2016 w sprawie wskazania
przez Radę Miejską Kalisza spośród swojego składu dwóch przedstawicieli jako
członków Kaliskiej Rady Seniorów;
Radny Dariusz Witoń zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Grochowskiego.
Radny Eskan Darwich zgłosił kandydaturę pana Piotra Lisowskiego.
Radny Martin Zmuda zgłosił kandydaturę pana Romana Piotrowskiego, lecz ten nie
wyraził zgody na kandydowanie.
Następnie  przystąpiono  do  przegłosowania  zgłoszonych  dwóch  kandydatur.  Pan
Przewodniczący wyłączył się z głosowania. (9 osób za, 1 osoba nie głosowała).
- korespondencja w sprawie wsparcia finansowego dla Caritas Diecezji Kaliskiej
na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na  mieszkania chronione
Radny  Roman  Piotrowski  nawiązał  do  kwoty  remontu  przedstawionej  w  piśmie
i spytał jaki zakres obejmą prace adaptacyjne.
Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak odpowiedziała, że nie otrzymała od Księdza
kosztorysu remontu, jednak nie jest to istotne, gdyż Miasto nawet gdyby chciało to nie
może  przekazać  pieniędzy  na  remont  nieruchomości  niebędącej  jego  własnością.
Nie jest to zatem dylemat, gdyż nie ma takich możliwości prawnych.
Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad  Przewodniczący  Lisowski  zamknął
posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski
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