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PROTOKÓŁ nr 0012.6.41.2017

z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 24.11.2017r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2018  rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na 2018-2033.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  realizacji  pilotażowego  Projektu  pn.
„Powrót z Bezdomności”.

8. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Kalisza.

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

10.Projekt  uchwały  ws  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018”.

12.Wniosek w spawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
13.Korespondencja:

-odpowiedź  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego  na  pismo  w
sprawie sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika
Perzyny w Kaliszu,
-odpowiedź  na  wniosek Komisji  w sprawie  sytuacji  mieszkaniowej
w mieście.

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



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski, Przewodniczący Komisji, witając
radnych oraz zebranych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednomyślnie przyjęli porządek obrad jak wyżej (10 osób).
Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania
dotychczasowych  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza.
Pan  Andrzej  Anczykowski,  Prezes  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji
Sp. z o.  o.  poinformował radnych o nowych przepisach, które mają wejść w życie
w najbliższym czasie. Na ich podstawie w czerwcu przyszłego roku stracą ważność
obecnie  obowiązujące  taryfy.  W związku  z  powyższym Zarząd  biorąc  pod  uwagę
te zmiany jak i kondycję Spółki podjął decyzję o zachowaniu dotychczasowych cen. 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania:  9  osób za  (pan Dariusz
Witoń wyłączył się z głosowania/10 osób obecnych).
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2018  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  przedstawiła  radnym najważniejsze  pozycje
liczbowe  z  planu  przyszłorocznego  budżetu  jak  dochody,  wydatki,  wydatki
inwestycyjne  oraz  deficyt.  Działy  podległe  Komisji,  czyli  sprawy  społeczne,
zdrowotne  i  rodzinne  łącznie  wynoszą  145.735.899  zł,  co  stanowi  24,3%  całego
budżetu. 
W pierwszej  kolejności  zapisane  w budżecie  swojego  zakładu  wielkości  kwotowe
przedstawiła  pani  Marzena  Wojterska,  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Budynków
Mieszkalnych.
Radny Eskan Darwich poruszył kwestię środków przeznaczonych na zmianę systemu
ogrzewania w wysokości 500.000 zł i spytał, na ile stanowisk to wystarczy.
Pani  Dyrektor  odpowiedziała,  że  na  rok  bieżący zapisana  była  kwota  w tej  samej
wysokości  co  na  2018.  Udało  się  zrobić  w 21 mieszkaniach  system gazowy oraz
przyłączyć dwa budynki, łącznie 33 lokale, do sieci ciepła za kwotę 800.000 zł. 
Radny  Jacek Konopka  spytał  o  kwotę  przeznaczoną  na  inwestycje,  na  co  uzyskał
odpowiedź, że jest to kwota 800.000 zł. 
Radny  Grzegorz  Chwiałkowski  poruszył  temat  wyroków eksmisyjnych  i  oznajmił,
że słyszał ostatnio, iż jacyś ludzie odmówili przyjęcia wskazanego lokalu socjalnego.
Pani  Wojterska  wyjaśniła,  że  w przypadkach  wyroków eksmisyjnych  wskazywane
są lokale, natomiast niektórzy faktycznie ich nie chcą i wówczas we własnym zakresie
muszą  znaleźć  sobie  lokum.  Miasto  nie  ma  obowiązku  wskazać  bowiem  innego
lokalu.
Następnie budżet podległych jednostek omówili: pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, pani Marzena Szuleta,  Kierownik
Biura  Świadczeń  Rodzinnych,  pani  Barbara  Wojdziak,  Dyrektor  Środowiskowego
Domu  Samopomocy  ‘Tulipan’.  Przy  okazji  wypowiedzi  pani  Eugenii  Jahury,
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  radny  Jacek  Konopka  spytał
o  zmniejszoną  kwotę  zasiłków  w  stosunku  do  roku  ubiegłego,  na  co  uzyskał
odpowiedź,  że  liczba osób korzystających z  zasiłków okresowych się  zmniejszyła.
Radny  Eskan  Darwich  spytał,  czy  zapisana  kwota  w  budżecie  jest  wystarczająca,



czy braknie na koniec roku. Pai Dyrektor odpowiedziała, że braknie około 700.000 zł.
Dalej budżet omawiali: pani Magdalena Sobocka – Maląg, Kierownik Powiatowego
Zespołu  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności,  pani  Maria  Kamińska,  Dyrektor
Dziennego  Domu  Pomocy  Społecznej,  pani  Jolanta  Nowińska,  Dyrektor  Domu
Dziecka, pani Arleta Piotrowska, Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej oraz na koniec
pani Dagmara Pokorska, Naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
Radny  Jacek  Konopka  spytał  panią  Naczelnik  Pokorską  o  inwestycję  przy  ulicy
Noskowskiej.
Pani  Dagmara  Pokorska  poinformowała,  iż  dofinansowanie  na  to  zadanie  wynosi
1.200.000  zł  z  funduszu  dopłat  BGK.  Powstanie  45  lokali  socjalnych  w  dwóch
budynkach pomagazynowych. Całkowity koszt to 2.500.000 zł,  termin zakończenia
najprawdopodobniej sierpień przyszłego roku. 
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy nie mógł
się pojawić na dzisiejszym posiedzeniu, jednak prosił o powiadomienie, iż budżet jego
jednostki jest niezagrożony i znajduje się na tym samym poziomie. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  7  osób  za,  5  osób
wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie głosowała (13 osób). 
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na 2018-2033.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta, wyjaśniła, iż WPF przygotowany jest na 15 lat,
w związku z czym przy brakach niektórych danych od Ministra pewne dane liczbowe
są szacunkowe. Wspomniała jeszcze o poręczeniach, na które muszą być zablokowane
środki. 
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (11 osób).
Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”.
Pani Agnieszka Wypych,  Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury, poinformowała, iż od lutego 2016 r. ruszyła cała procedura związana
z planowaniem przestrzennym i uzyskano wszystkie niezbędne opinie. Najważniejsze
w  przedmiotowej  uchwale  jest  wprowadzenie  nowych  terenów  mieszkaniowych
na  osiedlu  Winiary  i  przy  ul.  Poligonowej  oraz  terenów  inwestycyjnych  przy
ul. Inwestorskiej. Dodała, że w studium utrzymuje się przeprowadzenie drogi od ulicy
Częstochowskiej  do ul.  Metalowców, czyli  wykonanie ul.  ks.  Jolanty,  przedłużenie
Trasy Bursztynowej do ul. Warszawskiej, a następnie do ul. Stawiszyńskiej, a także
zostawia się, ze względu na brak ostatecznych decyzji co do przeprowadzenia drogi
krajowej nr 25, rezerwę terenu. Zapewne pójdzie ona poza granicami miasta, jednak
na tym terenie możliwe będzie przeprowadzenie drogi gminnej lub powiatowej. 
Radna  Jolanta  Mancewicz  wyraziła  swoje  zadowolenie  z  poszerzenia  terenów pod
zabudowę mieszkaniową.
Radny  Edward Prus  oznajmił,  iż  warto  dokończyć  ulicę  Metalowców aż  do  ulicy
Zachodniej, co odciążyło by znacznie ruch samochodów ciężarowych. 
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  12  osób  za,  1  osoba
wstrzymała się od głosu (13 osób).



Ad.7. Projekt uchwały w sprawie realizacji pilotażowego Projektu pn. „Powrót
z Bezdomności”.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. 
Radny  Eskan  Darwich stwierdził,  że  jest  to  dobry  program i  spytał,  ile  mieszkań
socjalnych Miasto jest w stanie przeznaczyć dla tych osób bezdomnych.
Pan  Naczelnik  odpowiedział,  że  około  2-3  lokale  rocznie.  Dodał,  że  nie  każdy,
kto znajduje się w schronisku Brata Alberta, jest gotowy na samodzielne zamieszkanie
w takim lokalu socjalnym, gdyż te osoby są często z dodatkowymi obciążeniami.
Radny  Krzysztof  Ścisły  spytał,  jakie  jest  zapotrzebowanie  na  mieszkania  socjalne
w mieście.
Naczelnik  Rogoziński  wyjaśnił,  że  wszystkich  wniosków  w mieście  jest  ok.  400,
w  tym  40  rodzin  oczekujących  z  listy,  natomiast  371  rodzin  posiada  wyroki
eksmisyjne i oczekuje na mieszkanie socjalne. 
Radny Ścisły spytał, czy jest to moralne, że tworzy się programy by pomóc ludziom
często z problemem alkoholowym, podczas gdy ponad 300 rodzin z dziećmi czeka
na mieszkanie?
Przewodniczący Komisji wyjaśnił istotę działania schroniska im. Brata Alberta i dalej
potrzeby  podjęcia  kolejnych  działań  przez  Miasto,  by  pomóc  ludziom  wyjść
z bezdomności.
Radny Jacek Konopka dopowiedział, że tu nie chodzi o przewagę osób bezdomnych
nad rodzinami z dziećmi tylko o to, że Miasto ma pewne cele do spełnienia i zadania
do wykonania. Każda grupa społeczna powinna mieć pewne przywileje, żeby nie było
tak, że tylko jedni dostają wszystko, a inni nic, tylko odpowiednio podzielone.
Radny Grzegorz Chwiałkowski przedstawił współpracę ze schroniskiem Brata Alberta.
Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania: 12 osób za, 1 osoba wstrzymała
się (13 osób).
Ad.8.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  zasad
wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Miasta
Kalisza.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.
Radny Jacek Konopka domyśla się, iż powyższa zmiana związana jest z zasiedlaniem
mieszkań przy ul. Częstochowskiej, natomiast według niego zapisy w uzasadnieniu
są nieczytelne i niejasne. Dopytał, na jakich zasadach będą rozpatrywane wnioski.
Pan Naczelnik wyjaśnił, że głównym kryterium zasiedlenia będzie wiek powyżej 60
roku życia. Wszystkie szczegóły będą wskazane w zarządzeniu Prezydenta. 
Radny Krzysztof Ścisły spytał, czy ta uchwała jest zgodna z Konstytucją i czy nikt nie
będzie mógł jej zaskarżyć ze względu na dyskryminację wiekową. 
Pan Naczelnik odpowiedział, że tego typu uchwały nigdy nie były zaskarżane.
Radny Grzegorz Chwiałkowski spytał,  czy ludzie starsi będą mogli sprzedać swoje
mieszkanie i starać się o przydział lokalu na ul. Częstochowskiej.
Pan  Rogoziński  odparł,  że  nie  można  tak  zrobić,  będzie  bowiem  prowadzone
postępowanie, żeby takie rzeczy sprawdzać. Osoba ubiegająca się o lokal przy ulicy
Częstochowskiej musi mieć bowiem uprawnienia do przydziału mieszkania z zasobu
Miasta. 



Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania: wszyscy radni jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (13 osób).
Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt (11 osób).
Ad.10.  Projekt  uchwały  ws  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Pan  Aleksander  Quoos,  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw
Obronnych,  wyjaśnił  radnym  iż  zgodnie  z  ustawą  rządową  Wojewoda  zleca
podmiotom  –  zakładom  opieki  zdrowotnej  wykonywanie  ekspertyz  dla  potrzeb
komisji  lekarskiej  funkcjonującej  dla  Komisji  Wojskowej.  Zadanie  to  zlecane  jest
Starostom, stąd wymaga zgody Rady Powiatu.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  wszyscy  radni  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (11 osób).
Ad.11.  Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Programu współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych, przedstawił kilka słów wyjaśnień informując, iż planowana kwota
na rok przyszły przeznaczona na umowy z organizacjami pozarządowym to ponad 13
mln  zł.  Dodał,  że  oprócz  tego  podejmowane  są  również  działania  nie  związane
z pieniędzmi, jak doradztwo, szkolenia, itp. 
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały
(13 osób).
Ad.12. Wniosek w spawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Wobec  wcześniejszego  zapoznania  się  radnych  z  materiałem  oraz  brakiem  pytań
przystąpiono  od  razu  do  głosowania.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  pozytywnie
zaopiniowali przedmiotowy wniosek (13 osób).
Ad.13. Korespondencja:
-  odpowiedź  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego  na  pismo  w  sprawie
sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Radny Krzysztof Ścisły odniósł wrażenie, że Marszałek lekceważy radnych, niestety.
Radny pozwolił sobie zadzwonić do pani Buczkowskiej, która gościła na posiedzeniu
Komisji  i  wypowiedziała  swój  komentarz  na  temat  tego  co  się  dzieje  w szpitalu.
Jak się okazało „dostała po głowie za to.” Poinformowała również, że Rada Społeczna
Szpitala  na  swoim  posiedzeniu  nie  podjęła  w  ogóle  tego  tematu.  Radny  Ścisły
powrócił  do  pisma  Marszałka,  w  którym  poinformował  o  odbytym  w  dniu
5 października  spotkaniu,  którego efektem jest  „nie  ma i  nie  będzie”.  W związku
z powyższym, czy Radni zadowolą się taką odpowiedzią?
Przewodniczący Komisji dopowiedział, że dochodzą do niego głosy, że szpital ociera
się o bankructwo. Stwierdził,  że skoro troska,  zapytania i  otwartość radnych na te
tematy spotykają się z taką odpowiedzią Marszałka, to należy zorganizować debatę
publiczną poruszającą sprawę szpitala. Warto zaprosić wówczas wszystkie środowiska



związane z funkcjonowaniem szpitala.  Pomimo, iż nie jest to jednostka zarządzana
przez Miasto, należy zadbać by funkcjonowała dla dobra mieszkańców, tym  bardziej,
że funkcjonuje coraz gorzej. Wspomniał o „białym personelu”, który wyjeżdża poza
miasto, by pracować w innych ośrodkach, gdzie są świetnymi specjalistami i pacjenci
z Kalisza również się za nimi przenoszą. 
Radny Edward Prus stwierdził,  że gdzieś musi być przyczyna,  jakiś  zaczątek tego,
że Ci fachowcy opuszczają kaliski szpital. 
Radna  Anna  Zięba  stwierdziła,  że  wszyscy  dookoła  dobrze  wiedzą,  gdzie  tkwi
problem.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że wina tkwi w błędnym zarządzaniu szpitalem.
Podał przykład szpitali w Ostrowie i Pleszewie, gdzie powstają nowe oddziały i usługi,
a  w Kaliszu ledwo odmalowuje  się  może dwa oddziały.  Tolerowanie  fakty,  że  ten
szpital stoi w miejscu, podczas gdy medycyna idzie do przodu jest błędem ze strony
zarządzających  szpitalem,  ale  i  tak  samo  radnych  jeśli  nie  będą  działać.  Dlatego
właśnie  potrzebna  jest  duża  debata,  w  której  wszystkie  strony  będą  się  mogły
wypowiedzieć:  mieszkańcy,  pacjenci,  ministerstwo,  Marszałek,  Narodowy Fundusz
Zdrowia, media. 
Radny  Dariusz  Witoń  zaznaczył,  że  na  debatę  musi  zostać  zaproszony  Marszałek
Województwa,  gdyż  jest  on  najbardziej  decyzyjną  osobą  jeśli  chodzi  o  szpital.
Przypomniał,  że  w ostatnich  latach dochodziło  do  łączenia  placówek zdrowotnych
ze szpitalem, powodem zawsze były oszczędności, tylko jakoś nie przełożyły się one
nigdy na podwyżkę dla pracowników. 
Radny Eskan Darwich nawiązał do czynionych przez szpital oszczędności i  spytał,
skąd w takim razie bankructwo. 
Przewodniczący  Komisji  sformułował  zatem  wniosek  formalny  o  zorganizowanie
przez Prezydenta Miasta debaty publicznej związanej z funkcjonowaniem i sytuacją
Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  im.  Ludwika  Perzyny  w  Kaliszu
z zaproszeniem Marszałka oraz Dyrektora Szpitala oraz w uzgodnieniu z nimi terminu.
Głosowanie:  wszyscy  radni  jednomyślnie  pozytywnie  przyjęli  powyższy  wniosek
(9 osób).
- odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie sytuacji mieszkaniowej w mieście
Radny  Jacek  Konopka  oznajmił,  iż  radni  nie  otrzymali  kompleksowej  informacji,
nie  ma  słowa  o  inwestycji  przy  ul.  Noskowskiej.  W  kontekście  tej  lakonicznej
informacji będzie dopytywał na sesji o szczegóły. 
Ad.14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak. 
Ad.15. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący  Komisji Rodziny, Zdrowia 
             i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                              /.../
 Piotr Lisowski


