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Protokół Nr 0012.7.3.2019

  z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Kalisza w dniu 30 stycznia 2019 roku.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
4. Korespondencja

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zaopiniowania realizacji programów
polityki zdrowotnej w 2019 roku;
-  pismo  Dyrektora  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  ZZOZ  Chorób  Płuc
i Gruźlicy w Wolicy w sprawie sfinansowania zakupu karetki transportowej;
-  pismo  Rady  Osiedla  Chmielnik  w  sprawie  pilnego  remontu  boiska  Szkoły
Podstawowej Nr 11;
- odp. Na wniosek Komisji nr 0012.7.1.2018 w sprawie rozbudowy Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Winiarskiej;
-  pismo Przewodniczącego Okręgowej  Rady Pielęgniarek  i  Położnych w Kaliszu
w sprawie wykupu lokalu.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Wiceprzewodnicząca  Komisji  Rodziny,  Zdrowia
i Polityki Społecznej, pani Elżbieta Dębska, która powitała wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 8 osób za (8 obecnych). 

Ad.3. Wniosek w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
Pan Janusz Sibiński, Zastępca Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
krótko przedstawił sytuację wnioskodawcy oraz poinformował, że Komisja Mieszkaniowa
wydała pozytywna opinię dotyczącą przyznania tytułu prawnego do lokalu. 
Głosowanie: 8 osób za (8 obecnych). Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 



Ad.4. Korespondencja
-  pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  zaopiniowania  realizacji
programów polityki zdrowotnej w 2019 roku;
Pan  Janusz  Sibiński,  Zastępca  Naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych wyjaśnił,  że  opinia  Rady  Miasta  jest  niezbędna  w procedurze
realizacji programów polityki zdrowotnej. Poinformował, że Miasto ma możliwość
przystąpienia do sześciu programów zdrowotnych i pokrótce je przedstawił. 
Przewodniczący Komisji, pan Mirosław Gabrysiak zapytał, dlaczego w tym roku nie
jest kontynuowany program wczesnego wykrywania raka jelita grubego. 
Pan  Sibiński  poinformował,  że  program  ten  otrzymał  negatywną  opinie  Agencji
Oceny Technologii  Medycznych i  Taryfikacji.  Pani  Joanna  Sawulska  –  Krzykacz
z  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych  wyjaśniła,  że  od  2017  roku
negatywnie  zaopiniowanych programów nie  można  realizować,  można  je  jedynie
próbować poprawiać według wytycznych.
Radny Marcin Małecki przedstawił sytuację, kiedy rodzice chcąc zapisać dziecko na
dane badanie w ramach programu muszą bardzo długo czekać, na przykład po 2-3
miesiące,  gdzie badanie potrzebne jest  na za 2 tygodnie ponieważ dziecko bierze
udział w zawodach. W tej sytuacji niejednokrotnie rodzice zmuszeni są do płacenia
za badania ze względu na długi czas oczekiwania. 
Pan  Janusz  Sibiński  stwierdził,  że  faktycznie  jest  to  sytuacja  nieprawidłowa
i podziękował za zasygnalizowanie problemu. 
Radny Roman Piotrowski zgodził się z panem Małeckim i dodał, że sam doświadczył
takiej sytuacji. 
Radny Małecki zapytał,  który rocznik jest objęty programem profilaktyki zakażeń
wirusem  HPV  oraz,  czy  w  tym  roku  będzie  więcej  profilaktycznych  szczepień
przeciwko grypie  dla  osób powyżej  60 roku życia  ponieważ ostatnie  szczepienia
cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Pan Sibiński odpowiedział, że jeżeli chodzi o program profilaktyki dotyczący HPV
objęte  są  nim  dziewczynki  urodzone  w  2007  roku.  Potwierdził  także,  że
w tym roku będzie więcej szczepień przeciwko grypie. 
Radna Karolina Pawliczak zapytała, czy dobrze zrozumiała, że w tym roku zabraknie
badań USG piersi i zostanie tylko mammografia. 
Naczelnik  odpowiedział,  że  tak,  mimo  iż  cieszyło  się  ono  największym
zainteresowaniem wśród kobiet.   Pani Joanna Sawulska – Krzykacz wyjaśniła,  że
Agencja  Oceny  Technologii  Medycznych  i  Taryfikacji  wydała  negatywną  opinię
o tym programie ponieważ uważa, że badanie USG nie służy do profilaktyki raka
piersi. 
Pani Pawliczak zaproponowała, aby odwołać się od decyzji Agencji. 
Radny Zbigniew Włodarek zasugerował, aby pochylić się nad schorzeniami, które
najczęściej dotykają mieszkańców Kalisza i na tej podstawie prowadzić programy
profilaktyczne. 
Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy program profilaktyki stomatologicznej można
poszerzyć  o  dzieci  w  wieku  6  lat  ponieważ  w  tej  chwili  program  obejmuje
pięciolatki.  Dodała,  że  w wieku  5  lat  dzieci  posiadają  pełne  uzębienie  mleczne,
a w 6 roku życia wyżynają się pierwsze zęby stałe, szczególnie szóstka, która jest
narażona na próchnicę. 



Pan  Sibiński  poinformował,  że  oczywiście,  jednak  nie  można  tego  zrobić
dobrowolnie, należy więc zmodyfikowany program przesłać do Agencji, która wyda
opinię. 
Radna  zapytała,  czy  oczekiwanie  na  odpowiedź  Agencji  Oceny  Technologii
Medycznych i Taryfikacji długo trwa. Otrzymała odpowiedź od Naczelnika, że od
2 do nawet 6 miesięcy. W związku z tym stwierdziła, że na chwilę obecna jedynie
sygnalizuje  swój  pomysł  i  być może w przyszłym roku uda się  poszerzyć grono
adresatów programu. 
Radna Pawliczak zapytała o skład zespołu konsultacyjnego, czy został on zmieniony
czy też nie. 
Pani   Sawulska  –  Krzykacz  poinformowała,  że  zarządzenie  w  sprawie  zespołu
znajduje  się  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  a  pan  Mateusz  Podsadny  jest
przewodniczącym zespołu. 
Pani  Pawliczak  zapytała,  co  grozi  jeżeli  wprowadzony  zostanie  program
z negatywna opinia. 
Pan  Sibiński  odpowiedział,  że  w  takiej  sytuacji  zostaje  naruszona  dyscyplina
finansów publicznych i nie ma możliwości finansowania takiego programu. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych).  Realizacja
programów polityki zdrowotnej w 2019 roku została pozytywnie zaopiniowana. 
-  pismo  Dyrektora  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  ZZOZ  Chorób  Płuc
i Gruźlicy w Wolicy w sprawie sfinansowania zakupu karetki transportowej;
Przewodniczący  Komisji,  pan  Mirosław  Gabrysiak  poinformował,  że  chodzi
o kwotę około 300 000zł.
Skarbnik Miasta, pani Irena Sawicka poinformowała, że w zasadzie co roku szpitale
występują o dodatkowe środki, a Miasto próbuje pomagać jak może. Ostatnie pismo
dotyczyło  zakupu  szafek,  jednak  Kalisz  nie  mógł  sfinansować  zakupu
i zaproponował, aby szpital zgłosił  się do Marszałka. Pani Sawicka dodała, że na
dzień  dzisiejszy  budżet  jest  już  uchwalony  i  nie  ma  możliwości  wygenerowania
środków. 
Radna  Elżbieta  Dębska  zauważyła,  że  w  szpitalu  w  Wolicy  leczą  się  nie  tylko
Kaliszanie, ale także mieszkańcy innych powiatów, dlaczego więc Kalisz ma zostać
obciążony całą kwota zakupu. Zaproponowała, aby kilka miast czy powiatów razem
sfinansowało zakup karetki. 
Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy Kalisz ma jakieś korzyści z tego, że wspomaga
finansowo szpital w Wolicy. Pani Sawicka odpowiedziała, że nie. 
Radna Karolina Pawliczak poinformowała, że od 12 lat zasiada w radzie Społecznej
Szpitala w Wolicy i wie, że około 80% pacjentów placówki to Kaliszanie. Mimo to
uważa,  że  Miasto  nie  jest  organem  finansującym  ten  szpital,  dlatego  jest  za
rozwiązaniem, aby jedynie w części wspomóc placówkę. 
-  pismo  Rady  Osiedla  Chmielnik  w  sprawie  pilnego  remontu  boiska  Szkoły
Podstawowej Nr 11;
Radna Elżbieta Dębska poinformowała, że temat był również omawiany na Komisji
Edukacji,  Kultury  i  Sportu.  Dodała,  że  Przewodniczący,  pan  Marian  Durlej  był
oglądać  boisko  i  jest  ono  w tragicznym stanie,  dodatkowo  sanepid  groził,  że  je
zamknie. Pismo w tej sprawie zostało przekazane Wiceprezydentowi Grzegorzowi
Kulawinkowi.  
-  odp.  Na  wniosek  Komisji  nr  0012.7.1.2018  w  sprawie  rozbudowy  Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej;



Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź na wniosek.
-  pismo  Przewodniczącego  Okręgowej  Rady  Pielęgniarek
i Położnych w Kaliszu w sprawie wykupu lokalu.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Komisji,  Mirosław  Gabrysiak
zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

 Przewodniczący Komisji Rodziny, 
    Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miasta Kalisza
/.../

  Mirosław Gabrysiak


