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Protokół Nr 0012.7.14.2019

  z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Kalisza, które odbyło się w dniu 25 listopada 2019 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  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz  

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

6. Projekt  uchwały w sprawie przystąpienia  do opracowania  Strategii  Rozwoju
Miasta Kalisza 2020+.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2019  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Ochrony  Zdrowia
Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach
dla  osób bezdomnych z  usługami  opiekuńczymi  przez  osoby bezdomne dla
których miasto Kalisz jest organem właściwym miejscowo.

10. Korespondencja:
 odpowiedź  na  pismo  w  sprawie   przyznania  tytułu  prawnego  do  lokalu

mieszkalnego;
 prośba o pomoc w kampanii „Rodzina ma Głos” prowadzonej przez Fundację

Centrum Życia i Rodziny;
 pismo dotyczące funkcjonowania przychodni lekarskiej POZ „Hipokrates” przy

ulicy Obozowej 1;
 pismo mieszkańców z prośbą o pomoc w zwalczaniu pluskiew.

     11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
     12. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia
i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak, który powitał wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  wraz  
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta,  przytoczyła  radnym  procedury  uchwalania
projektu budżetu, a następnie przedstawiła najważniejsze pozycje liczbowe z projektu
budżetu, takie jak: dochody w wysokości 688.980.317 zł, wydatki ogólne 695.086.249
zł, w tym wysokość deficytu 6.105.932 zł. Na wzrost dochodów budżetu 2019 r. miał
wpływ Cit, Pit, Rządowy Program Rodziny 500 plus, dotacja z Narodowego Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  „Usunięcie  i  unieszkodliwienie
niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu”. Dodała, że
deficyt wynosi 6.105.932 zł i zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 18.000.000
zł. Dług na koniec roku stanowi 268.000.000 zł i jest on bezpieczny. Przedmiotowa
Komisja omawia działy; 851 Ochrona Zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostała
działalność, 855 Rodzina. Łącznie wydatki w tych działach wynoszą 193.252.380 zł,
co stanowi 27,8 % całego budżetu.
Jako  pierwsza  do  omówienia  budżetu  swojej  jednostki  przystąpiła  pani  Agnieszka
Pazdecka, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Poinformowała,
że nie ma zagrożeń dotyczących wykonania budżetu. Pani Irena Sawicka, Skarbnik
Miasta  uzupełniła,  że  w  ciągu  roku  ogłaszane  są  konkursy  i  jednostka  występuje
o środki na poszczególne zadania. Na początku budżet jest dużo mniejszy w stosunku
do tego jaki jest aktualnie, ale to dzięki temu, że pozyskano dodatkowe pieniądze na
konkretne zadania. 
Pani  Marzena  Wojterska,  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych
oznajmiła, że na 2020 rok zaplanowane są dochody w kwocie 36.186.600 zł, w tym
przychody  własne  w  wysokości  35.825.000  zł.  Dodała,  że  przychody  własne  to
głównie opłaty za czynsze, wynajmy, korzystanie itp., oprócz tego zaplanowana jest
dotacja  w  wysokości  361.600  zł.  Wspomniała,  że  w  planach  budżetu  nie  są
uwzględnione dotacje na zmianę systemu ogrzewania oraz remont elewacji.
Pani  Marzena  Szuleta,  Kierownik  Biura  Świadczeń  Rodzinnych  powiedziała,  że
zadania  w  całości  realizowane  są  ze  środków  budżetu  państwa.  Dodała,  że  na
świadczenia  rodzinne  zostało  zaplanowane  około  32.000.000  zł.  W  połowie
przyszłego  roku  będzie  zwiększenie  środków  na  dobry  start  w  kwocie  około
3.000.000  zł.  Przyznała,  że  środki  w całości  będą  zabezpieczone.  Przewodniczący
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak spytał, czy
to  są  w  całości  środki  z  budżetu  państwa.  Pani  Marzena  Szuleta  odpowiedziała
twierdząco.



Następnie  głos  zabrała  pani  Maria  Kamińska,  Dyrektor  Dziennego Domu Pomocy
Społecznej, która oznajmiła, że plan na 2020 rok pozwala na realizację zadań w części,
ponieważ  budżet  został  zmniejszony o  45.600 zł  co  spowodowało,  że  należało  na
wszystkich paragrafach zmniejszyć środki.  Dodała,  że połowa pracowników będzie
miała  wyższe wynagrodzenie  w związku z podwyżką wynagrodzenia  minimalnego
w 2020 roku  i  zaplanowane środki na pewno nie zabezpieczą wydatków na cały rok.
Pani Irena Sawicka oznajmiła, że opracowanie budżetu na 2020 rok i zaplanowanie go
dla  poszczególnych  jednostek  było  bardzo  trudne.  Jeżeli  chodzi  o  Dzienny  Dom
Pomocy  Społecznej  zaplanowane  wydatki  bieżące  i  ilość  zatrudnionych  osób  są
bardzo  niskie,   większość  zatrudnionych  otrzymuje  najniższe  wynagrodzenie.  Od
1 stycznia 2020 roku zwiększone zostanie minimalne wynagrodzenie do kwoty 2.600
zł.  
Kierownik Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności pani Magdalena
Sobocka – Maląg,  poinformowała radnych,  że budżet realizowany jest  ze  środków
Wojewody. Co roku występuje niedoszacowanie budżetu, również w 2020 r. realizacja
nastąpi do I półrocza, a następnie zostanie napisane pismo do Wojewody jak co roku,
aby zwiększyć budżet.
Radny Zbigniew Włodarek spytał,  ile osób w ciągu roku jest obsługiwanych przez
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Pani Kierownik odpowiedziała,
że  w  tym  roku  wydano  orzeczenia  dla  5000  osób  oraz  2000  kart  parkingowych
i legitymacji. Dodał, że o problemach pani Kierownik słyszą radni od lat i spytał czy
jest szansa, żeby kiedyś uregulować tę kwestię, ponieważ co roku środków wystarcza
na I półrocze, a następnie trzeba występować o pieniądze, uciekają orzecznicy i trzeba
pomagać, a przez to zmniejszane są pieniądze przeznaczone m.in. na inwestycje. Pani
Skarbnik powiedziała, że co roku pojawia się ten problem, ale budżet Wojewody nie
zabezpiecza w 100 % wszystkich wydatków, które muszą być realizowane w imieniu
Wojewody. Dlatego w ciągu roku wpływają dodatkowe środki. Ale żeby mogły być
zwiększone to każdorazowo trzeba pisać do Wojewody w tej sprawie i wtedy wnioski
są  rozpatrywane.  Dodała,  że  te  pieniądze  powinny  przyjść,  chociaż  nigdy  nie
dopuszczono  do  takiej  sytuacji,  żeby  praca  Powiatowego  Zespołu  Orzekania
o  Niepełnosprawności  zakończyła  się  już  w  październiku  czy  innym  miesiącu.
W  trudnych  sytuacjach  zostaje  dofinansowane  z  budżetu  Miasta.  Nie  można
dofinansować już na początku roku,  ponieważ Wojewoda nie da pieniędzy.  Radny
Leszek Ziąbka, spytał czy w ciągu roku zwiększa się ilość wydawanych orzeczeń. Pani
Kierownik odpowiedziała, że orzecznicy mogą wydać około 350 – 400 orzeczeń na
miesiąc. Pani Magdalena Sobocka – Maląg powiedziała,  że w pierwszej kolejności
starają  się  zabezpieczyć  orzeczenia  dla  osób,  którym kończy  się  termin  ważności
dokumentu  stwierdzającego  niepełnosprawność.  W  tej  chwili  ta  procedura
oczekiwania  zwiększyła  się  w  związku  ze  świadczeniem  500  plus  dla  osób
niepełnosprawnych.  Od  października  i  listopada  zaobserwowano  większą  ilość
przyjmowanych wniosków.
W  następnej  kolejności  głos  zabrała  pani  Arleta  Piotrowska,  Główna  Księgowa
w Domu Pomocy Społecznej,  która przedstawiła planowane dochody oraz wydatki
i oznajmiła, że jeżeli nie wzrosną opłaty za media, to funkcjonowanie jednostki nie
jest zagrożone na 2020 rok.



W dalszej kolejności do omówienia budżetu swojej jednostki przystąpiła pani Bożena
Konopka, Dyrektor Domu Dziecka. Poinformowała, że zakładano, że budżet wyniesie
2 907 000 zł, niestety po korekcie okazało się 145.000 zł mniej niż przyjęto. Dodała,
że nie wiadomo czy do końca roku starczy tych pieniędzy. Jeżeli nie będzie sponsorów
to może być problem.
Następnie  głos  zabrał  pan  Marek  Wójcik,  przedstawiciel  Środowiskowego  Domu
Samopomocy  ”Tulipan”.  Wspomniał,  że  wydatki  pochodzą  z  dotacji  celowej,  tzn.
z dotacji na jednego uczestnika oraz dodatkowych środków z programu „za życiem”.
Dodał, że dochody zaplanowane wynoszą 25.300 zł. 
Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
dochody  oraz  wydatki  zaplanowane  na  ten  rok.  Dodała,  że  prawdopodobnie
w rodzinach zastępczych będzie brakowało pieniędzy na świadczenia, ponieważ dzieci
niestety nie opuszczają rodzin zastępczych,  a  matki  tych dzieci  są zadowolone,  że
dzieci  zostają  w  domach  i  nie  walczą  o  to,  żeby  wróciły  do  domów.  Na  zasiłki
z  budżetu  miasta  przekazywane  jest  tylko  2.639.500  zł,  ale  zawsze  budżet  jest
realizowany.  Radny  Roman   Piotrowski  spytał  czy  rośnie  ilość  emerytur,  bardzo
niskich np. 29 zł. Pani Dyrektor odpowiedziała twierdząco. Dodała, że wzrasta ilość
tych emerytur, ale świadczenia są wyrównywane.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
wyjaśnił,  że  uzgadniając  plan  na  2020  r.  wykonano  ograniczenia  wydatków
realizowanych  przez  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych  m.in.
zmniejszono koszty wydatków na ewentualne odszkodowania dla osób fizycznych za
niedostarczenie  lokali,  zmniejszono kwoty  przeznaczone  na dodatki  mieszkaniowe,
pomniejszono dotacje na usługi opiekuńcze  oraz usługę kaliskiej karty mieszkańca. 
Radny  Roman  Piotrowski  spytał,  czy  zmniejszyła  się  liczba  osób,  którym  należy
wypłacić odszkodowanie z tytułu niezrealizowania przydziału lokalu socjalnego. Pan
Tomasz Rogoziński  powiedział,  że aktualnie  nie  wypłacają  żadnych odszkodowań.
Pan  Janusz  Sibiński  oznajmił,  że  tam  gdzie  są  wyroki  eksmisyjne,  starają  się
w  pierwszej  kolejności  te  wyroki  realizować,  żeby  uniknąć  płacenia  wysokich
odszkodowań. Tam gdzie jest możliwość to przeprowadzane są negocjacje. Dodał, że
poziom wypłaty odszkodowań się zmniejszył.  Radny Zbigniew Włodarek spytał, czy
będzie  zmieniony  wskaźnik  dochodu  na  głowę  u  osoby  starające  się  o  dodatek
mieszkaniowy,  ponieważ  od  początku  roku  będzie  wzrost  płacy  minimalnej.  Pan
Rogoziński powiedział,  że na razie nic nie będzie zmieniane.  Wysokość dodatków
wylicza  się  na  podstawie  składek  czynszowych i  to  ma  bezwzględny  wpływ.  Pan
Janusz  Sibiński  oznajmił,  że  dodatek  mieszkaniowy  wyliczany  jest  od  dochodów
i kosztów ponoszonych z tytułu opłat za mieszkanie.  Radna Elżbieta Dębska spytała,
czy  wysokość  dodatku  mieszkaniowego  bywa  różna.  Pan  Janusz  Sibiński
odpowiedział,  że  wyliczenie  dodatku  mieszkaniowego  to  cała  matryca  wyliczenia.
Pani Irena Sawicka poinformowała, że w ramach Komisji Rodziny jest inwestycja -
Utworzenie  Centrum  Organizacji  Pozarządowych,  Akceleratora  Kultury  Domu
Sąsiedzkiego w ramach projektu - „Kalisz - kurs na rewitalizację” na rok 2020, gdzie
zapisano kwotę 2 200 245zł. Pani Monika Otrębska, Zastępca Naczelnika Wydziału
Rozwoju Miasta krótko omówiła projekt. Radny Zbigniew Włodarek spytał,  co ten
projekt  da  mieszkańcom  Kalisza.  Pani  Monika  Otrębska  odpowiedziała,  że  jeżeli
chodzi  o  idee  będzie  to  rewitalizacja  ludzi.  Chodzi  o  to,  żeby przybliżać  ludziom



kulturę i żeby była bardziej dostępna. Przede wszystkim projekt skierowany jest do
dzieci.  Tak  założono  w  Wydziale  Kultury  i  w  Wieży  Ciśnień.  Radni  dopytywali
w którym miejscu będzie ta inwestycja. Pani Monika Otrębska powiedziała, że przy
Rogatce. Pani Irena Sawicka wspomniała również o programie - edukacji zdrowotnej,
program  realizowany  z  udziałem  środków  zewnętrznych.  Pan  Janusz  Sibiński
powiedział,  że są realizowane dwa programy w profilaktyce wieloletniej.  Pierwszy,
którego liderem jest Starostwo Powiatowe, a w drugim Gmina Stawiszyn. Badaniem
objęci będą mieszkańcy całej aglomeracji, w tym również ludność Kalisza.
Głosowanie: 6 osób za,  4 wstrzymały się od głosu (10 obecnych).  Projekt uzyskał
pozytywną opinię. 

Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta
Kalisza na lata 2020 – 2039.
Projekt uchwały omówiła krótko, pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta.
Głosowanie:  6 osób za, 4 wstrzymały się od głosu (10 obecnych). Projekt uzyskał
pozytywną opinię. 

Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  pan  Mirosław
Gabrysiak ogłosił 5 min przerwy.

Ad.5.   Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych  przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.
Głosowanie : 10 osób za (10 obecnych). Projekt został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Strategii
Rozwoju Miasta Kalisza 2020+.
Głos  w  tym  punkcie  zabrała  pani  Monika  Otrębska-Juszczak,  Zastępca  Wydziału
Rozwoju Miasta, która omówiła projekt uchwały.
Radna Elżbieta Dębska powiedziała, że nie zdążyła zapytać na Komisji Rozwoju jaki
jest koszt takiej strategii, która będzie opracowywana przez zewnętrzną firmę. Pani
Otrębska odpowiedziała, że koszt takiej strategii to około 6000 - 9000 zł. Dodała, że
Wydział  Rozwoju  Miasta  dostarcza  danych,  a  część  analityczną  prowadzi  firma
zewnętrzna. Pani Elżbieta Dębska spytała, czy nie można rozdzielić tych pieniędzy na
pracowników, żeby oni taką analizę zrobili. Pani Monika Otrębska stwierdziła, że to
jest niemożliwe, ponieważ pracownicy mają dane, ale analizy nie potrafią robić. Na
pracowników są  już  i  tak  nałożone  dodatkowo  obowiązki  prowadzenia  statystyki.
Tańszą opcją jest więc zewnętrza firma. Pan Zbigniew Włodarek oznajmił, że kiedyś
firma zewnętrzna prowadziła taką strategię i  nie było to  do końca robione dobrze,
ponieważ  przepisywane  były  dane  z  naszych  dokumentów.  Dodał,  że  nie  ma  nic
przeciwko,  jeżeli  ktoś  ma nowoczesne metody,  ale  jeżeli  to  jest  robione nadal  nie
dobrze, to szkoda pieniędzy. Pani Monika Otrębska powiedziała, że zostały wybrane
inne firmy zewnętrzne z nowoczesnymi metodami. Pan Eskan Darwich poinformował,
że to jest jednak kwota 60 000 zł. Radni dopytywali jeszcze raz  jaki to będzie koszt.



Pani Monika Otrębska oznajmiła, że jednak to była pomyłka i koszt strategii to 60 000
zł - 90 000 zł. Pan Zbigniew Włodarek powiedział, że ma takie samo zdanie jak radna
Elżbieta  Dębska,  że  lepiej  dać pracownikom więcej  pieniędzy,  żeby opracowali  to
sami niż wydawać pieniądze na zewnętrzne firmy.
Głosowanie : 6 osób za, 4 przeciw. Projekt uzyskał pozytywną opinię.

Ad.7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości  środków
przeznaczonych  na  te  zadania  w  2019  roku  z  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani  Eugenia  Jahura,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  omówiła
projekt  uchwały,  podkreślając,  że  otrzymali  dodatkowe  środki  z  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w wysokości  122 405 zł,  w tym
28 500 zł na zwiększenie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Pozostała
kwotę  93  905  zł  przeznaczono  na  zadanie  dofinansowania  m.in.  sprzętu
rehabilitacyjnego,  przedmiotów ortopedycznych  i  środków pomocniczych  dla  osób
niepełnosprawnych. Od miesiąca września wnioski, które były składane nie otrzymały
jeszcze  dofinansowania.  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej,  pan  Mirosław  Gabrysiak  spytał  czy  wszystkie  te  potrzeby  zostaną
zrealizowane.  Pani  Jahura  odpowiedziała,  że  niestety  nie,  ale  te  które  do  dzisiaj
wpłynęły to będą zrealizowane.
Głosowanie :10 za (10 obecnych). Projekt uzyskał pozytywną opinię.

Ad.8.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Ochrony  Zdrowia
Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023.
Projekt  uchwały  przedstawił  Tomasz  Rogoziński,  Naczelnik  Wydziału  Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych,  podkreślając,  że  projekt  powstał  przy  udziale
nieodpłatnych  ekspertów  zewnętrznych  w  skład  którego  wchodzą:  specjaliści
w zakresie psychologii, medycyny i psychiatrii. Projekt opracowywany był przez kilka
miesięcy, żeby był bardziej czytelny. Wydany został informator, w którym zawarte są
wszystkie aktualne informacje dotyczące Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Jedyny koszt tego programu to koszt wydruku. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 10 osób za (10 obecnych).  Projekt
uzyskał pozytywną opinię.

Ad.9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach
dla  osób  bezdomnych  z  usługami  opiekuńczymi  przez  osoby  bezdomne  dla
których miasto Kalisz jest organem właściwym miejscowo.
Głos w punkcie zabrała  Pani Eugenia Jahura, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, która omówiła projekt uchwały.
Radny Eskan Darwich spytał,  jak wygląda sytuacja,  kiedy zabiera się bezdomnego
z ulicy i kto za taką usługę płaci. Pani Dyrektor odpowiedziała, ze osoba bezdomna,
która idzie do noclegowni w ogóle nie płaci, noclegownie są za darmo. Dodała, że taka
osoba bezdomna dostaje się do schroniska, ale żeby się tam dostać musi zwrócić się do
MOPS, który wydaje decyzje o umieszczeniu, na postawie tej decyzji, po sprawdzeniu



dochodów ustalana jest  dana kwota do zapłaty. Pani Dyrektor powiedziała, że ludzie
bezdomni  maja  mieć  poczucie,  że  nie  wszystko  jest  za  darmo.  Przewodniczący
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Mirosław Gabrysiak spytał czy
jedzenie mają za darmo i czy dużo jest tych osób w schroniskach. Pani Eugenia Jahura
odpowiedziała  twierdząco.  Dodała,  że  schronisko  jest  dla  40  osób  tzn.  20  miejsc
w schronisku Brata Alberta, w którym mieszka 17 osób i 20 miejsc w Domaniewie,
w którym przebywa 9 osób.
Głosowanie: 10 osób za (10 obecnych). Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię.

Ad.10. Korespondencja:
 odpowiedź  na pismo w sprawie  przyznania  tytułu  prawnego do lokalu

mieszkalnego;
Komisja przyjęła do wiadomości.

 prośba  o  pomoc  w  kampanii  „Rodzina  ma  Głos”  prowadzonej  przez
Fundację Centrum Życia i Rodziny;
Radny Zbigniew Włodarek stwierdził, że ten dokument nakazuję samorządom
co mają robić. Dodał, że jego wrażenia po przeczytaniu są takie, że fundacja
jest potrzebna, nie ma uwag, ale jeżeli ktoś zwraca się o pomoc to nie powinien
narzucać zachowania samorządom.

Komisja przyjęła do wiadomości.
 pismo dotyczące funkcjonowania przychodni lekarskiej POZ „Hipokrates”

przy ulicy Obozowej 1;
Pan Michał  Pilas,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem
krótko omówił problem przychodni.  Dodał,  że Miasto Kalisz nie jest  stroną
tego  problemu.  Przychodnia  przy  ulicy  Obozowej  położona  jest  na  działce,
która  stanowi  własność  Skarbu  Państwa.  Roszczenie  dotyczące  budynku
i uwłaszczenia na tej nieruchomości mają PKP lub spółka Ferroco, która jest
następcą  prawnym  jednej  ze  spółek  kolejowych  wydzielonych  z  tego
przedsiębiorstwa.  Przed  Wojewodą  Wielkopolskim  toczy  się  postępowanie
dotyczące uwłaszczenia czyli nabycia prawa wieczystego gruntu. Pan Michał
Pilas powiedział, że przychodnia podpisała umowę z firmą Ferroco, mimo iż
spółka  nie  miała  uregulowanych  praw  do  nieruchomości.  Dzisiaj  rodzi  to
problemy, ponieważ przychodnia zainwestowała w remont tych obiektów. Pan
Michał  Pilas  poruszył  również  kwestię,  że  w  2017  roku  ośrodek  zdrowia
zwrócił się o pomoc do Prezydenta Miasta Kalisza. Biorąc pod uwagę toczące
się postępowanie regulacyjne Prezydent wydał oświadczenie wyrażające zgodę
na  funkcjonowanie przychodni w tym obiekcie do czasu uregulowania stanu
prawnego tej  nieruchomości,  to oświadczenie było gestem pomocy w stronę
przychodni  po  to,  żeby  przychodnia  mogła  przed  NFZ  wylegitymować  się
tytułem  prawnym.  Teraz  PKP,  Ferroco  i  przychodnia  muszą  czekać  na
rozstrzygnięcie  decyzji  uwłaszczeniowych.  Radny  Eskan  Darwich  spytał  na
jakiej podstawie Prezydent wydał takie oświadczenie. Pan Michał Plis oznajmił,
że Prezydent realizował zadania z zakresu administracji rządowej, a w księdze
wieczystej  właścicielem  aktualnie  jest  wpisany  Skarb  Państwa.  Prezydent
wydał takie oświadczenie reprezentując Skarb Państwa.



 pismo mieszkańców z prośbą o pomoc w zwalczaniu pluskiew.
Pani  Marzena  Wojterska,  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Budynków
Mieszkalnych powiedziała,  że  w  budynku  przy  ulicy  Ciasnej  została
przeprowadzona dezynsekcja. Pani Dyrektor dodała, że firma, która zajmuje się
tym tematem stosuje dwa rodzaje środków, silniejsze i słabsze. W przypadku
budynku  przy  ulicy  Ciasnej  zastosowano  średnie  środki.  Po  jakimś  czasie
została kolejny raz przeprowadzona dezynsekcja. W niektórych lokalach zabieg
był  przeprowadzany  czterokrotnie,  ze  wzglęgu  na  kolejne  zgłoszenia
mieszkańców.  Koszt  wszystkich  działań  to  około  15.000  złotych.  Pani
Wojterska poinformowała, że osobiście rozmawiała z przedstawicielem firmy,
który robi dezynsekcję, nie tylko w Kaliszu, ale również w dużych miastach,
który  potwierdził,  że  już  po  dwukrotnym  zastosowaniu  tych  środków  nie
powinno być insektów.  Czterokrotne użycie środków potwierdza,  że nie  ma
możliwości,  żeby  pluskwy  przetrwały.  Pani  Dyrektor  poinformowała,  że
przeprowadzono  również  dezynsekcję  na  strychu.  Największym  problem
z budynkiem przy ulicy Ciasnej jest taki,  że jest to budynek prywatny i ma
nieuregulowany stosunek prawny.  Wydział  Gospodarowania  Mieniem podjął
działania w kierunku uregulowania stanu prawnego tego budynku i okazało się,
że jest tam kilkudziesięciu spadkobierców, a niektórzy z nich przebywają poza
granicami kraju. Uregulowanie na dzień dzisiejszy jest niemożliwe. Budynek
ma około pół  miliona zadłużenia.  MZBM może wykonywać tylko działania
bieżące  dotyczące  utrzymania  budynku.  Natomiast  wszelkie  działania
wykraczające poza zakres wymagają zgody właścicieli. 
Radny  Roman  Piotrowski  powiedział,  że  doszły  go  słuchy,  że  przy  ulicy
Parczewskiego jest problem z gołębiami. Pani Dyrektor oznajmiła, że problem
jest bardzo duży. Tam gdzie była możliwość zamontowano kolce, zastosowano
również dźwięki odstraszające, niestety należało z tego zrezygnować, ponieważ
efekty były niezadowalające.
 

Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.7. 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 
 


