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Protokół Nr 0012.6.46.2018

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
 Rady Miasta Kalisza,

które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
4. Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu

na dzień 31 grudnia 2017 roku.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
6. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wysokości

opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Działań na

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2018 – 2022.
8. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych w Kaliszu na lata 2013 – 2017”.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla

Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
11.Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
12.Korespondencja

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zaopiniowania sfinansowania
zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy.

13.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia
i Polityki Społecznej pan Dariusz Witoń, witając wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 8 osób za
(8 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
Głos w tym punkcie jako pierwszy zabrał pan Artur Szymczak, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Kaliszu. Poinformował, że wszystkie zadania nałożone na jednostkę
w zeszłym roku zostały zrealizowane. Jedyny problem jaki wystąpił to z podpisaniem
porozumienia ze Starostwem Powiatowym, co spowodowało, że PUP musiał pożyczać
środki z Urzędu Pracy ponieważ brakowało między innymi na wynagrodzenia. Pan
Dyrektor wyjaśnił, że sytuacja ta powtarza się praktycznie co rok. Oprócz tego PUP
pozyskał środki na aktywizację zawodową bezrobotnych w kwocie około 3 400 000zł.
i na sprzęt komputerowy w kwocie 47 000zł. Radny Włodarek poprosił o porównanie
poziomu wydatków w tym roku i  w poprzednim. Pan Szymczak wyjaśnił,  że jeśli
chodzi o wydatki takie jak wynagrodzenia, aktywizację zawodową bezrobotnych to
wydatki są na takim samym poziomie. Jedyna różnica wynika z liczby obsługiwanych
osób,  ponieważ oprócz bezrobotnych urząd obsługuje  dużą liczbę cudzoziemców i
zajmuje się programem Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Radny Chwiałkowski
zapytał, co jeśli danemu cudzoziemcowi kilkakrotnie przedstawia się propozycję pracy
i  odmawia  on,  mimo  że  oferty  te  odpowiadają  jego  kwalifikacjom.  Pan  Dyrektor
odpowiedział, że osoba taka zostaje wyrejestrowana. Radny Włodarek zapytał, jakiej
narodowości,  oprócz Ukraińców są osoby obsługiwane przez urząd. Pan Szymczak
odpowiedział, że zaraz po Ukraińcach są to Białorusini i Rosjanie. Radna Mancewicz
zapytała ile w tej chwili jest osób bezrobotnych w Kaliszu. Pan Dyrektor wyjaśnił, że
około 1800 osób, a w czasie dużego bezrobocia było ponad 9 000 bezrobotnych. 
Następnie  głos  zabrała  pani  Anna  Durlej,  Zastępca  Naczelnika  w  Wydziale
Rozbudowy Miasta  i  Inwestycji,  która  poinformowała,  ze  wykonanie  inwestycji  w
2017  roku  wyniosło  80,2%.  Wyjaśniła,  że  zakończyły  się  lub  trwają  inwestycje
wiązane  z  lokalami  socjalnymi  przy  ul.  Warszawskiej,  Częstochowskiej  i
Noskowskiej. Wspomniała także o etapach prac w 3 żłobkach. Radny Witoń zapytał,
kiedy będzie można zasiedlać budynki, o których wspomniano wcześniej. Pani Durlej
odpowiedziała, że jeśli  chodzi o ul. Warszawską to jest już zasiedlona od zeszłego
roku,  budynek  przy  ul.  Częstochowską  jest  w  trakcie  zasiedlania  a  przy  ul.
Noskowskiej  zasiedlanie nastąpi w drugiej  połowie roku. Radny Włodarek zapytał,
jaka  jest  ogólna  kwota  inwestycji  związanych  z  dzisiejsza  komisją.  Pani  Durlej
odczytała kilka kwot, które po zsumowaniu dały kwotę ogólną o którą pytał radny.
Radny Konopka zapytał, kiedy wykonawca oddał budynek przy ul. Częstochowskiej.
Zastępca Naczelnika odpowiedziała,  że  na  początku roku,  z  tym,  że  zanim miasto
oddało budynek MZBM naprawiano jeszcze usterki. Stąd pytanie od radnych kiedy
nastąpi  ostateczne  oddanie  budynku.  Pani  Durlej  nie  była  w  stanie  na  to  pytanie
odpowiedzieć, ale zobowiązała się, że zaraz to ustali i udzieli odpowiedzi.



W  tym  czasie  poproszono  o  zabranie  głosu  panią  Marzenę  Wojterską,  Dyrektora
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Poinformowała ona, że przychody w
2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 98%. Oprócz tego MZBM otrzymał 2
dotacje  przedmiotowe i  2  dotacje  celowe.  Radny Witoń poprosił  o  przedstawienie
sytuacji związanej z toaletami na zewnątrz. Pani Wojterska wyjaśniła, że od 2015 roku
wprowadzono  około  50  toalet  do  budynków  i  zadanie  to  jest  cały  czas  w  toku.
Przewiduję się jego zakończenie do końca roku i wprowadzone zostaną jeszcze około
40 toalety do budynków lub lokali. Radny Włodarek zapytał o to czy Kaliszanie zużyli
więcej  ciepła  niż  w poprzednim roku.  Pani  Dyrektor  odpowiedziała,  że  nie  jest  w
stanie teraz odpowiedzieć, ale z tego co pamięta części mieszkańcom wypłacane są
zwroty z ogrzewania i  większość budynków posiada urządzenia pomiarowe. Radny
Piotrowski zapytał,  skąd biorą się pustostany, skoro co chwile są informacje o ich
wykorzystywaniu. Pani Wojterska wyjaśniła, że pustostany powstają wówczas, kiedy
ktoś się wyprowadza lub zostaje eksmitowany. Lokale wraz z lokalami socjalnymi czy
tymczasowymi wymagają częstych remontów, stąd też na pewien czas są wyłączone z
użytkowania  i  stają  się  pustostanami  w  oczekiwaniu  na  remont.  Radny  Konopka
poprosił o informacje dotyczące pustostanów, zadłużeń i eksmisji na przestrzeni lat.
Pani Wojterska zobowiązała się do sprawdzenia informacji na temat pustostanów, a co
do  zadłużenia  i  eksmisji  przedstawiła  ogólne  informacje  i  dane  liczbowe.  Radny
Piotrowski  zapytał  czy  w  budynkach  do  rozkwaterowania  wszyscy  się  już
wyprowadzili. Pani Dyrektor odpowiedziała twierdząco. Radny Chwiałkowski zapytał
o  eksmisje  do  wsi  Petryki.  Pani  Wojterska  odpowiedziała,  że  w  zeszłym  roku
wykonano 30 takich eksmisji, jednak nikt z nich nie skorzystał, w tym roku jest to
zrobione w formie przetargu nieograniczonego i wydział może wykonać 70 eksmisji.
Radna Mancewicz wyraziła ubolewanie nad niszczejącymi budynkami w mieście i
zapytała,  czy  ktoś  się  tym  w  ogóle  interesuje,  ponieważ  może  to  zagrażać
bezpieczeństwu.  W  odpowiedzi  na  to  Wiceprezydent  Tomasz  Rogoziński
wytłumaczył,  że  Inspektor  Budowlany  w  sytuacji,  gdy  budynek  zagraża
bezpieczeństwu  może  podjąć  czynności  tylko  wobec  właściciela.  Natomiast  samo
miasto nie ma prawnej możliwości ingerować w prywatną własność. Radny Włodarek
dodał, że od zawsze tak było, że miasto nie miało narzędzi aby reagować na takie
sytuacje. Pani Durlej i pan Sibiński wspomnieli, że jeśli chodzi o budynki miejskie, to
te w bardzo złym stanie zostały poddane lub będą poddane rozbiórce. Niektóre, jednak
mimo fatalnego stanu technicznego są wpisane do rejestru zabytków i ich rozbiórka
jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. 
Wobec  braku  pytań  do  pani  Wojterskiej  poproszono  o  udzielenie  odpowiedzi  na
wcześniej  zadane  pytanie  pani  Durlej.  Radni  dowiedzieli  się,  że  termin  oddania
budynku  przy  ulicy  Częstochowskiej  upływał  19  grudnia,  natomiast  protokół
ostatecznego oddania sporządzony był 17 stycznia. 
Następnie  głos  zabrał  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych, pan Janusz Sibiński. Poinformował, że wykonanie planu dochodów
wyniosło 105%, a planu wydatków w 100%. Przedstawił także bardziej szczegółowe
dane liczbowe dotyczące budżetu wydziału. Radny Konopka zapytał, ile w 2017 roku
zostało przyznanych mieszkań komunalnych i socjalnych. Pan Sibiński wyjaśnił, że
przygotuje informację na ten temat. Radny Witoń zapytał o przyznawaną kwotę na
dodatki  mieszkaniowe.  W  odpowiedzi  usłyszał,  że  przyznawanie  dodatków



mieszkaniowych  to  zadanie  własne  i  wyliczane  jest  według  ustalonych  wcześniej
parametrów.  Dodał,  że  w  poprzednim  roku  wypłacono  prawie  24  000  dodatków
mieszkaniowych. 
Jako kolejna głos zabrała pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, która przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu podległej jednostki.
Poinformowała,  że  MOPS  w  2017  roku  pobrał  od  rodzin  osób  przebywających
w Domu Pomocy  Społecznej  w  sumie  321  552zł.,  przy  czym wydatki  ma  domy
pomocy społecznej to kwota około 7 400 000zł.  Jednostka w całości nie wykonała
zadania  związanego  z  dotacją  od  Wojewody  na  zasiłki  okresowe,  było  to  jednak
związane z przepisami prawa, które określają jaką kwotę jednostka mogła wydać. 
O głos poproszono panią Marzenę Szuletę, Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych,
która  poinformowała,  że  Biuro  Świadczeń  Rodzinnych  realizuję  wypłaty  500+,
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2017 roku w sumie
do kaliskich rodzin trafiły 82 000 000zł.,  z tego 52 000 000zł. to 500+ , a 30 000
000zł. to świadczenia rodzinne. 
Następnie  sprawozdanie  przedstawił  pan  Michał  Pilas  Naczelnik  Wydziału
Gospodarowania Mieniem. Jeśli chodzi o realizacje planu dochodów to wykonano go
na poziomie 94%, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 91%. 
Jako kolejny głos zabrał pan Marek Wójcik ze Środowiskowego Domu Samopomocy
„Tulipan”,  który  przedstawił  dane  liczbowe  dotyczące  sprawozdania  za  2017  rok.
Poinformował, że jednostka uzyskała dochody własne w wysokości 886zł., natomiast
jeśli chodzi o dochody planowane związane z zadaniami zleconymi to wyniosły one
25  300zł.,  realizacja  ukształtowała  się  na  poziomie  92%.  Wydatki  planowane  w
zakresie zadań własnych wyniosły 41 000zł.,  a ich wykonanie ukształtowało się na
poziomie  99,96%.  Z  kolei  planowane  wydatki  na  zadania  zlecone  wyniosły  794
275zł., plan zrealizowano na poziomie 99,5%. 
Głos  zabrała  także  pani  Arleta  Piotrowska  z  Domu  Pomocy  Społecznej.
Poinformowała, że wydatki w ubiegłym roku zostały zrealizowane na poziomie 100%
i wyniosły 7 507 987,49zł. Natomiast plan dochodów z tytułu opłat za pobyt został
zrealizowany również w 100% . 
Następnie  głos  zabrał  pani  Irena  Sawicka  Skarbnik  Miasta,  która  wyjaśniła,  że  w
latach poprzednich największy udział w wydatkach stanowiła edukacja, jednak w tej
chwili głównie przez program 500+ budżet spraw społecznych stanowi 65% całości
budżetu. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 5 osób za, 5 osób się wstrzymało (10
obecnych). Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.4.  Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu
na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Głos w tym punkcie zabrał pan Michał Pilas Naczelnik Wydziału Gospodarowania
Mieniem, który przedstawił dane finansowe dotyczące mienia Kalisza. Poinformował,
że  wartość  majątku  miasta  netto  wzrosła  o  4,99%,  a  najistotniejsze  punkty  w
strukturze budżetu to: drogi i mosty (29%), obiekty inżynierii lądowej i wodnej (26%),
grunty  w  tym  prawo  użytkowania  wieczystego  (21%),  budynki  i  lokale  (17,6%).
Większość majątku bo prawie 52% znajduje się w zarządzie jednostek budżetowych
miasta,  w  tym  43,5%  w  rękach  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji.



Bezpośrednio  w  zarządzie  miasta  znajduje  się  41,6%  ogólnego  mienia.  Radny
Włodarek zapytał o jakieś zmiany w przepisach dotyczących stanu mienia. Pan Pilas
odpowiedział, że jeśli chodzi o same zasady sporządzenia informacji o stanie mienia
przepisy nie zmieniły się. 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych).
Informacja została przyjęta. 

Ad.5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
Głos  w  tym  punkcie  zabrała  pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej,  która poinformowała,  że oceny dokonuje się poprzez zebranie
informacji  z  poszczególnych  wydziałów  i  jednostek,  które  zajmują  się  sprawami
pomocy społecznej.  Wyjaśniła  także jakie  placówki i  jednostki  pomocy społecznej
znajdują się na terenie miasta, a jakich brakuje. Miasto nie dysponuje między innymi
Domem  Pomocy  Społecznej  dla  osób  przewlekle  psychicznie  chorych,  Centrum
Integracji  Społecznej,  Spółdzielnią  Socjalną,  placówkami  opiekuńczymi  wsparcia
dziennego,  pogotowiem  rodzinnym,  rodzinnymi  domami  pomocy  społecznej  oraz
centrum  wolontariatu.  Pani  Jahura  wspomniała  o  tym,  że  zaczyna  brakować
pracowników  i  prawdopodobnie  będzie  to  główny  problem  w  tym  roku.  Radny
Włodarek zapytał ile jednostka potrzebuje na tą chwile pracowników. Pani Dyrektor
odpowiedział, że na chwilę obecną potrzebnych jest 10 osób. Radny Witoń zapytał,
czy  problemy  te  związane  są  z  brakiem  odpowiednich  umiejętności  lub
wykształceniem pracowników, czy chodzi o finanse. Pani Jahura wyjaśniła, że parę lat
temu niektórzy, kończąc szkołę w Opatówku nie byli dobrze przygotowani, a ośrodek
nie  borykał  się  z  brakiem personelu.  W tej  chwili  jest  tak,  że  osoby pracujące  w
MOPSie nabywają dobre doświadczenie, które jest cenione u innych pracodawców,
przez  co  pracownicy  odchodzą  dostając  lepsze  propozycje.  Radna  Mancewicz
zapytała, gdzie pomoc otrzymują osoby z chorobami neurologicznymi. Pani Dyrektor
odpowiedziała, że w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na Zagorzynku. Dodała, że
są miejsca dla 2 osób i można je wtedy zostawić na 2-3dni. Radny Witoń przyznał, że
taka możliwość przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej jest ciekawa, ale obawia
się,  że  ktoś  po  tych  2-3  dniach  może  nie  odebrać  chorej  osoby.  Pani  Dyrektor
wyjaśniła, że nie ma doświadczenia w tej sprawie, więc trudno jej mówić czy mogą
wystąpić takie przypadki. Dodała, że jeśli ktoś planuje na dłużej wyjechać i nie ma się
kto zająć osobą chorą czy starszą, to jeśli z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosi się do
MOPSu, można zorganizować takiej osobie na przykład 3 tygodniowy pobyt w DPS. 
Wobec braku pytań informacja została przyjęta. 

Ad.6.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wysokości
opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Głos w tym punkcie zabrał pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału
Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych,  który poinformował,  że jest to kontynuacja
działań związana z honorowaniem Kaliskiej Karty Mieszkańca. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.7.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Działań na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2018 – 2022.
Głos w tym punkcie zabrał pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i  Mieszkaniowych,  który  poinformował,  że osoby niepełnosprawne to
także osoby starsze, w związku ze starzejącym się społeczeństwem potrzeby takich
osób wzrastają, a program taki wychodzi im naprzeciw. Obszary jakimi zajmuje się
program  to  między  innymi:  obecność  osób  niepełnosprawnych  na  rynku  pracy,
świadczenia  z  obszaru  pomocy  społecznej,  które  mają  pomóc  a  jednocześnie
aktywizować  do  czynnego  brania  udziału  w  życiu  społecznym,  a  także  działania
związane  z  szeroką  edukacją  społeczną  i  postrzeganiem  ludzi  niepełnosprawnych.
Radny Chwiałkowski zapytał,  czy jeśli  na sport przeznaczone jest  40 00zł.,  to czy
organizacje zrzeszające ludzi starszych mogą korzystać z tych  środków. A kolejne
pytanie,  czy  znajdą się  pieniądze na huśtawkę.  Pani  Jahura  odpowiedziała,  że  aby
korzystać ze środków, wniosek złożyć musi organizacja pozarządowa  do listopada w
roku  poprzedzającym  chęć  korzystania  i  wtedy  wniosek  jest  rozpatrywany.  Pan
Sibiński  dodał,  że  corocznie  ogłaszany  jest  konkurs  ofert  dla  organizacji
pozarządowych na działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i środki
na to również są przekazywane. Co do drugiego pytania radny Chwiałkowski usłyszał,
że  musiało by być rozpisane kolejne zadanie na huśtawkę. 
Wobec  braku pytań  przystąpiono do głosowania:  9  osób za  (9  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.8.  Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Kaliszu na lata 2013 – 2017”.
Głos w tym punkcie zabrał pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych,  który  poinformował,  że  corocznie  z  programu
korzystało około 600 osób. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Głos  w  tym  punkcie  zabrała  pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  która  krótko
omówiła, czego dotyczą zmiany uchwały budżetowej. 
Wobec  braku pytań  przystąpiono do głosowania:  9  osób za  (9  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10.  Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033.
Głos  w  tym  punkcie  zabrała  pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  która  krótko
omówiła zmianę oraz to, że przegłosowanie poprzedniego punktu skutkuje potrzebą
przyjęcia  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej.  Radny Witoń zapytał,  czy na
wspomniany program miasto otrzyma dofinansowanie. Pani Skarbnik odpowiedziała,
że całość programu finansowana jest z dotacji. 
Wobec  braku pytań  przystąpiono do głosowania:  9  osób za  (9  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.11. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Głos w tym punkcie zabrał pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych, który przybliżył sytuacje wnioskodawców. Pierwsza
sprawa  dotyczyła  rodziny,  gdzie  małżeństwo  rozwiodło  się,  dzieci  pozostały
z ojcem, który później zmarł. W międzyczasie mieszkanie było zadłużone i umowa
najmu  została  rozwiązana.  Po  śmieci  ojca  dzieci,  chciały  nadal  wynajmować
mieszkanie  i  spłaciły  zadłużenie,  komisja  mieszkaniowa  oceniła  ich  wniosek
pozytywnie.  Druga  sprawa  dotyczy  mieszkania,  które  było  zadłużone,  jednak
zadłużenie zostało spłacone. Matka złożyła wniosek o ponowienie umowy, jednak nie
było  takiej  możliwości  ze  względu  na  to,  że  jest  współwłaścicielem  z  mężem  i
teściową.  Matka  wyprowadziła  się,  w  postępowaniu  spadkowym wystąpiło  dwóch
braci,  przy  czym  żona  jednego  zgodnie  z  zebranymi  informacjami  posiada
nieruchomość  pod  Kaliszem,  dlatego  komisja  podjęła  decyzję  o  przyznaniu  tytułu
prawnego drugiemu z braci. 
Głosowanie nad wnioskiem D.E.: 9 osób za (9 obecnych). Wniosek został pozytywnie
zaopiniowany.
Głosowanie nad wnioskiem K.T.: 9 osób za (9 obecnych). Wniosek został pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.12. Korespondencja
-  pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  zaopiniowania  sfinansowania
zakupu  sprzętu  medycznego  dla  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy.
Głos w tym punkcie zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, która wyjaśniła, że
szpital  w  Wolicy  złożył  wniosek  w  celu  pozyskania  dofinansowania  od  miasta.
Sprzęt,  który  chce  kupić  szpital  kosztowałby  210  000zł.,  sam  szpital  nie  posiada
własnych środków na sfinansowanie tego zakupu. 
Radny Piotr Lisowski zadał pytanie czy na sprzęcie ewentualnie zakupionym przez
miasto  będą  jakieś  znaczki,  że  miasto  dofinansowało  ten  zakup.  Pani  Skarbnik
odpowiedziała,  że  w  umowie  znajduje  się  stosowny  punkt,  w  którym   możemy
wskazać, by urządzenia były opatrzone w informacje, że miasto ufundowało sprzęt.
Radny  Darwich  zapytał,  czy  po  raz  pierwszy  szpital  w  Wolicy  złożył  wniosek
o dofinansowanie.  Pani  Sawicka  wyjaśniła,  że  już  w zeszłym roku złożony został
wniosek, jednak został odrzucony ponieważ dotyczył zakupu łóżek i szafek, co według
miasta leży w kompetencji szpitala,  a miasto może dofinansowywać jedynie zakup
sprzętu  medycznego.  Radny  Mirosław  Gabrysiak  zapytał  czy  pieniądze  na  takie
dofinansowanie  w  ogóle  są  w  budżecie  miasta.  Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że
miasto mogłoby dofinansować zakup z wolnych środków, które będą przedstawiane w
maju. 
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania  nad  wnioskiem  w  sprawie
sfinansowania  zakupu  sprzętu  medycznego  dla  Wojewódzkiego  Specjalistycznego
Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Chorób  Płuc  i  Gruźlicy:  10  osób  za  (10
obecnych). Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. 



Ad.13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Piotrowski stwierdził, że słowo „pustostany” jest mylnie używane, ponieważ
według niego to mieszkania, które kilka lat stoją puste, a nie kilka miesięcy oczekując
na remont. Radny Konopka wyjaśnił, że pustostan występuje, kiedy nie ma najemcy
lokalu i nie ważne czy trwa to kilka miesięcy czy lat. Dodał, że być może zmiana
nazewnictwa przyniosła by korzyści wizerunkowe, jednak będzie wprowadzać w błąd,
a  jedno  zjawisko  będzie  miało  dwie  nazwy.  Wiceprezydent  Tomasz  Rogoziński
wyjaśnił,  że  z  tego  co  pamięta  to  definicja  słowa  „pustostan”  jest  określona  w
uchwale. 
Radny  Witoń  złożył  rezygnację  z  funkcji  zastępcy  przewodniczącego  Komisji
Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej.  W związku  z  tym nastąpiło  głosowanie:
8 osób za, 1 osoba przeciw (10 obecnych). 

Ad.14. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji. 

                                                                                Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia
                                                                         i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

                                                                     /../
                                                                         Dariusz Witoń


