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Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 30 listopada 2021 roku

*********************************************************************
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  2022  rok  wraz  z  uzasadnieniem

i materiałami informacyjnymi.

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata

2022 - 2043.

5. Korespondencja.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej Rady Miasta Kalisza pan Mirosław Gabrysiak, który powitał wszystkich obecnych
radnych oraz gości. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  9 osób za (9 obecnych). Porządek obrad
został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2022  rok  wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta przedstawiła najważniejsze pozycje liczbowe znajdujące
się w projekcie budżetu na 2022 rok.  Poinformowała,  że założenia do budżetu wyglądają
następująco:  inflacja  na  poziomie  3,3%,  minimalne  wynagrodzenie  3010  zł,  w  budżecie
uwzględniono  również  działania  zawarte  w  programie  „Polski  Ład”  oraz  podwyżki  cen
energii.  Przyznała,  że  podczas  tworzenia  budżetu  pojawił  się  problem,  ponieważ wydatki
bieżące przewyższały dochody bieżące. Prezydent wraz z panią skarbnik podjęli decyzję, że
miasto nie może się zadłużać i poproszono wszystkie wydziały oraz jednostki organizacyjne
miasta, aby obniżyły wydatki bieżące o 8-10%. Wyjaśniła, że przyczyną takiej sytuacji są
m.in. zmniejszona kwota udziału w podatku dochodowym PIT o 11 000 000 zł,  przejęcie



zadań wypłaty świadczenia 500+ i Dobry Start od 1 lipca 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 14 000 000 zł, podniesienie
stóp procentowych co wiąże się z wydatkami zwiększonymi o 2 363 000 zł, choć słyszy się,
że będą to jeszcze większe podwyżki i mogą sięgnąć 6 400 000 zł. Wpływ na zwiększenie
wydatków ma też podniesienie minimalnego wynagrodzenia. Będzie to wzrost o 1 860 000 zł.
Ponadto  w 2021 roku w związku z  sytuacją  pandemiczną miasto  jednorazowo otrzymało
2 000 000 zł na opłatę targową. W tym roku miasto musi pokryć te koszty z własnego budżetu
i będzie to koszt 1 000 100 zł. Zaplanowano również kwotę ponad 3 000 000 zł przeznaczoną
na Budżet Obywatelski. Pani Ochocka poinformowała, że projekt uchwały budżetowej ustala
ostatecznie łączną kwotę dochodów na poziomie 643 622 612,77 zł, łączna kwotę wydatków
w kwocie 672 866 358,72zł, w tym wydatki majątkowe 65 472 066,64 zł. W porównaniu
z  projektem budżetu  na  2021 rok  dochody zaplanowane na  2022 rok  są niższe  o 22,7%
a wydatki o 20,7%. Następnie omówiła, jak kształtują się wydatki majątkowe w porównaniu
do innych miasta. Przekazała, że wskaźnik inwestycji, czyli stosunek wydatków majątkowych
do wydatków ogółem w Kaliszu wynosi ok. 10%, natomiast w Lesznie -10,53%, w Poznaniu
– 21,81% oraz w Łodzi – 22,7%. Jeśli chodzi o deficyt w stosunku do dochodów ogółem
w Kaliszu  wynosi  on  4,54% i  jest  to  bardzo dobry wyniki,  ponieważ im ta  wartość jest
mniejsza,  tym  lepiej.  W Lesznie  wskaźnik  ten  wynosi  5,19%,  w  Poznaniu  prawie  13%
a w Łodzi 9,73%. Na podstawie informacji uzyskanych z ministerstwa udziały w podatku CIT
po raz pierwszy planowane przez Ministerstwo Finansów są wyższe w porównaniu do 2021
roku o 4 000 000 zł. O taką samą kwotę wzrasta subwencja oświatowa. Również dochody
z tytułu podatku od nieruchomości będą większe o około 4 000 000 zł. Dodała, że zwiększy
się kwota do zapłaty tzw. janosikowego i będzie to 4 500 000 zł. Skarbnik miasta przekazała,
że biorąc pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2021 w porównaniu do 2020 roku udziały
w PIT i CIT zwiększyły się. W PIT o 20 000 000 zł a w CIT 1 607 000 zł. Pozostałe dochody
są  na  poziomie  około  80% wykonania  a  niektóre  powyżej  100%.  Jeśli  chodzi  o  dotację
z budżetu wojewody na zadania własne miasto otrzymało mniej środków o 1 500 000 zł, na
zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  mniej  o  59  000  000  zł,  co  jest  spowodowane
przekazaniem obsługi świadczeń 500+ i Dobry Start do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Następnie  jeśli  chodzi  o  środki  dla  powiatu  na  zadania  własne  kwota  będzie  niższa
o 93 000 zł,  na zadania z zakresu administracji rządowej mniej o 1 718 000 zł. Pani Aneta
Ochocka wspomniała również o wydatkach: na transport i łączność zaplanowano 41 675 000
zł,  w  tym  na  rozbudowę  i  modernizację  dróg  36  000  000  zł  i  na  zadania  związane
z programem budowy i przebudowy dróg oraz rewitalizację miasta w kwocie 5 000 000 zł. Na
inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 11 643 000 zł. Jeśli
chodzi o wydatki majątkowe to wśród nich znajdzie się 25 zadań realizowanych w ramach
Budżetu  Obywatelskiego,  3  zadania  realizowane  z  dofinansowaniem  ze  środków  z  Unii
Europejskiej, 22 zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 9 zadań realizowanych
w ramach  programu budowy i  przebudowy dróg  osiedlowych  i  11  zadań  jednorocznych.
Oprócz 65 000 000 zł zaplanowanych po stronie wydatków majątkowych na najbliższej sesji
grudniowej wprowadzone zostaną zadania, które zwiększą tą kwotę. Tym samym wskaźnik
inwestycji  zwiększy się  jeszcze.  Ponadto autopoprawką do budżetu zostaną wprowadzone
zadania:  Budowa  połączenia  ul.  Szerokiej  z  ul.  Łódzką  II  etap  na  kwotę  6  000  000  zł,
Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  450  etap  II  odcinek  od  ul.  Kubusia  Puchatka  do
ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego na kwotę 5 000 000 zł. Łącznie na to
zadanie z programu Polski Ład miasto otrzymało 44 635 046,03 zł. Kontynuowane będzie



zadanie  pn.  Budowa  centrum  opiekuńczo-mieszkalnego  ze  środków  Funduszu
Solidarnościowego  w  kwocie  3  089  000  zł.  Pani  Ochocka  poinformowała,  że  kolejną
inwestycją  będzie  budowa  basenu.  Miasto  czeka  na  decyzję  banku,  a  póki  co  jest
zaplanowana  spłata  odsetek  za  zaciągnięty  kredyt.  Poręczenie  jest  zaplanowane  na
18  000  000  zł,  jest  to  kwota  zaplanowana  na  kapitał  a  na  odsetki  już  nie.  Wstępnie
zaplanowano, że inwestycja zakończy się do lipca 2023 roku. Po wprowadzeniu autopoprawki
do budżetu wydatki majątkowe osiągną poziom 79 500 000 zł. Jeśli chodzi o finansowanie
wydatków majątkowych będą one pokrywane z dochodów majątkowych (19 301 000 zł),
w tym są również różnego rodzaju dofinansowania. Oprócz tego przychody z emisji obligacji
(5 569 600 zł), wolne środki z 2020 roku (23 674 000 zł) i dochody własne (16 926 548 zł).
Skarbnik krótko omówiła również wydatki bieżące takie jak wynagrodzenia w oświacie czy
dotacje  dla  niepublicznych  jednostek  oświatowych.  Następnie  poinformowała,  że  deficyt
zaplanowano na poziomie 29 243 745,95 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z emisji
papierów  wartościowych  oraz  wolnymi  środkami.  Przypomniała,  że  na  2021  rok  deficyt
zaplanowano  na  15  216 054,38 zł,  w tej  chwili  jest  on  wyższy  a  wynika  to  z  faktu,  że
otrzymane środki w ramach subwencji rozwojowej na ten rok w wysokości 23 000 000 zł
zwiększyły kwotę wolnych środków w przychodach.  Jeśli chodzi o przychody Kalisza to na
2022 rok miasto zaplanowało emisję obligacji w kwocie 20 000 000 zł. Przypomniała, że taką
kwotę zaplanowano również na 2021 rok oraz na 2023. Natomiast co do rozchodów miasto
spłaca swoje zobowiązania w wysokości 14 430 000 zł.  Pani Aneta Ochocka wspomniała
również o zwiększaniu zadłużenia na przestrzeni 2021 i 2022 roku. W 2022 roku zadłużenie
miasta  wzrośnie  o  5  569  300  zł,  planowane  zadłużenie  na  koniec  2022  roku  wyniesie
280  382  800  zł.  Analizując  zadłużenie  miasta  od  2020  do  planowanego  2022  i  poziom
wskaźnika  zadłużenia  do  dochodów  ogółem  niewiele  się  zmienia,  ponieważ  w  2020
zadłużenie  wyniosło  268  000  000  zł  a  wskaźnik  36,26%,  w  2021  roku  wzrosło  do
274 000 000 zł a wskaźnik wyniósł 32,91%. Teraz na koniec 2022 roku planowane jest na
kwotę 280 000 000 zł a wskaźnik na 43,56%. Na wzrost wskaźnika mają wpływ zmniejszone
dochody z podatku PIT i zmiana dotacji celowej wynikająca z 500+. 
Radny Zbigniew Włodarek zapytał, czy zasadny jest remont wiaduktu kolejowego, ponieważ
pamięta  czasy,  kiedy były tam dziury i  samorząd nie był  w stanie zobowiązać kolei,  aby
położono asfalt.  Patrząc przez pryzmat tych sytuacji radny ma wątpliwości co do remontu
drogi wraz z  wiaduktem. Jeśli  chodzi o drugie pytanie to radny powiedział,  że utarło się
powiedzenie, że tyle samorządności, ile samodzielności finansowej, dlatego zapytał w jakim
stopniu  kaliski  samorząd jest  samodzielny  tzn.  ile  zadań jest  wykonywanych ze  środków
własnych a ile z dotacji czy subwencji. 
Pani  Aneta  Ochocka  odpowiedziała,  że  zaraz  przekaże  tą  informację.  Następnie
poinformowała,  że jeśli  chodzi o pomoc społeczną zaplanowano o 10% więcej wydatków
i jest to kwota 52 000 000. W zeszłym roku zaplanowano 48 000 000 zł. Na ochronę zdrowia
zaplanowano 5,78% więcej  środków niż  w ubiegłym roku i  jest  to  kwota  4  800 000 zł.
W  zeszłym  roku  zaplanowano  4  600  000  zł.  Pozostałe  wydatki  z  polityki  społecznej
zaplanowano  na  poziomie  6%  więcej  niż  w  2021  roku  i  jest  to  kwota  6  688  000  zł.
W ubiegłym roku zaplanowano 6 271 000 zł. 
Następnie głos zabrali kierownicy jednostek organizacyjnych miasta. 
W pierwszej  kolejności  swój  budżet  na  2022  rok  omówił  pan  Artur  Szymczak  dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.  Pan Szymczak  poinformował,  że  urząd  działa  na
terenie miasta oraz powiatu, w związku z tym finansowanie odbywa się zarówno z miasta



(2 561 140 zł) jak i z powiatu (1 980 170 zł). Środki te w pełni zabezpieczają funkcjonowanie
jednostki. PUP stara się również pozyskiwać środki zewnętrzne. Pan Szymczak zauważył, że
występuje problem z wynagrodzeniami, ponieważ zwiększa się minimalne wynagrodzenie za
pracę i występują sytuacje, że osoby wykwalifikowane i z doświadczeniem zarabiają niewiele
więcej  niż  pracownicy techniczni,  z  obsługi.  Dyrektor  przyznał,  że  jest  to  spory problem
i  w  przyszłości  może  brakować  dobrych  pracowników,  ponieważ  nikt  nie  będzie  chciał
pracować za tak niskie wynagrodzenie. 
Pan Marcin Ferenc, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformował, że budżet na 2022 rok
jest nieco wyższy (o 2,6%) w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrośnie koszt utrzymania
mieszkańca o niecałe 200 zł. W tej chwili ten koszt wynosi 4 900 zł i wzrośnie do 5 100 zł. To
się wiąże z tym, że przede wszystkim bardzo mocno podrożała żywność, energia i gaz. Nie
wiadomo też,  co  czeka  nas  w tej  kwestii  w przyszłym roku.  W obecnej  chwili  w domu
pomocy  społecznej  przebywa  175  mieszkańców,  miejsc  jest  180,  ale  5  miejsc  zostało
zagospodarowanych na miejsce dla osób zakażonych koronawirusem. Tylko dzięki temu, że
nie było 100% obłożenia udało się  funkcjonować z obecnym budżetem, mimo podwyżek
żywności i energii. Na koniec wspomniał, że DPS otrzymał 90 000 zł dotacji na zakup łóżek
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Przewodniczący Komisji  Rodziny, Zdrowia i  Polityki Społecznej pan Mirosław Gabrysiak
zapytał ile procent przychodów to odpłatność mieszkańców za pobyt, jaka część wypłacana
jest przez miasto, a ile przez Wojewodę. Pan Ferenc odpowiedział, że budżet jego jednostki
składa się z dwóch części – środki uiszczane za pobyt przez mieszkańców, z których część
opłacana  jest  przez  miasto  i  od  Wojewody,  który  opłaca  pobyt  mieszkańców  na  starych
zasadach. Część od miasta wynosi około 10 400 000 zł a od Wojewody 300 000 zł. Radny
dopytywał,  czy  są  obecnie  wolne  miejsca  w  placówce.  Dyrektor  odpowiedział,  że
w najbliższym czasie odbędą się 2 przyjęcia. 
Pani Maria Kamińska kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej przekazała, że budżet
na ten rok został zaplanowany na poziomie 930 000 zł i jest to kwota podobna do tej, która
została zaplanowana na 2021 rok. Placówka utrzymuje się tylko z dotacji miasta, częściowej
opłaty ponoszonej przez podopiecznych i z ewentualnej działalności komercyjnej. W 2022
roku  dochody  zaplanowano  w  kwocie  130  000  zł.  Poziom  dochodów  generalnie  spadł,
ponieważ spadło zainteresowanie wynajęciem sali w związku z sytuacją epidemiczną. Trudno
przewidzieć, czy zaplanowane wydatki wystarczą na bieżącą działalność i opłaty za media. 
Pani  Magdalena  Sobocka-Maląg  przewodnicząca  Powiatowego  zespołu  ds.  orzekania
o niepełnosprawności wyjaśniła,  że jednostka finansowana jest  z trzech źródeł.  Z powiatu
otrzymuje 5%, z miasta 5% a od Wojewody 90% potrzebnych na funkcjonowanie środków.
Zabezpieczona  kwota  powinna  wystarczyć  na  prawidłowe  funkcjonowanie  powiatowego
zespołu. 
Przewodniczący Komisji zapytał, ile zostało wydanych orzeczeń w tym roku i w zeszłym.
Pani  Sobocka-Maląg  odpowiedziała,  że  w  2021  roku  było  to  3500  a  w  2020  –  3200
(porównując dane z miesiąca września). Radny dopytywał, czy nadal obowiązuje wydawanie
orzeczeń na  podstawie  dokumentacji,  bez  osobistego stawiennictwa.  Otrzymał  odpowiedź
twierdzącą. 
Radna Elżbieta Dębska zapytała, co z osobami mającymi orzeczenia teraz w czasie pandemii,
jak  te  orzeczenia  przedłużyć.  Przewodnicząca  wyjaśniła,  że  ze  względu  na  epidemię
orzeczenia są ważne do czasu zakończenia epidemii plus 60 dni. 



Pani Iwona Niedźwiedź dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że
zaplanowany budżet pozwoli na realizację wszystkich zadań przez jednostkę, nie ma zagrożeń
co do niewykonania budżetu. Ośrodek występuje również o środki zewnętrzne. 
Przewodniczący  Komisji  pan  Mirosław  Gabrysiak  zapytał,  czy  wiadomo  coś  o  środkach
z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.  Pani  Niedźwiedź
odpowiedziała, że na chwilę obecną nic nie wiadomo. 
Radna Elżbieta Dębska zapytała, czy ten budżet jest na tyle bezpieczny, że nie wzrosną opłaty
dla osób korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Niedźwiedź
odpowiedziała,  że wszystko się okaże.  Niedługo ma być rozstrzygnięty konkurs na usługi
opiekuńcze  na  kolejne  2  lata,  przy  czym  odpłatność  zależy  głównie  od  dochodu  osób
korzystających.  Radna  dopytywała,  kto  obecnie  wykonuje  usługi  opiekuńcze.  Dyrektor
poinformował,  że  jest  to  PCK  i  PKPS  natomiast  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  są
zadaniem zleconym i realizowane są przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. 
Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  zapytał,  czy  w  przypadku  osoby  o  bardzo  niskim
dochodzie,  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  czy  niezdolności  do  samodzielnej
egzystencji  jest  możliwość całkowitego zwolnienia z opłat.  Dyrektor wyjaśniła,  że ustawa
przewiduje taką możliwość i można złożyć wniosek o całkowite zwolnienie. 
Pani  Bożena  Konopka  dyrektor  Domu  Dziecka  w  Kaliszu  przekazała,  że  budżet  został
zaplanowany dla trzech placówek. Trudno określić czy będzie wystarczający,  dyrektor ma
nadzieję, że tak. 
Radna  Elżbieta  Dębska  zapytała,  czy  Dom  Dziecka  ma  stałych  sponsorów.  Dyrektor
odpowiedziała, że był stały sponsor i była to fundacja Energa. Sytuacja pandemiczna nieco
zweryfikowała niektórych sponsorów i w tej chwili pojawiają się nowi, czasami ci starzy się
wykruszają, ale generalnie w ciągu roku placówka otrzymuje datki i budżet jest wspomagany.
W tej chwili pani Konopka stara się o darowiznę w kwocie 150 000 zł na remont łazienki. 
Pani  Aneta  Zimoch  kierownik  Dziennego  Domu Samopomocy  „Tulipan”  powiedziała,  że
budżet jednostki na 2022 rok kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż w 2021 roku. Na
ten moment jest to budżet bezpieczny. Bardzo ważne jest, aby była pełna liczba uczestników
tj. 50 osób, ponieważ za każdego uczestnika jednostka otrzymuje dotację z miasta i ta dotacja
to 70% dochodów placówki.  Ponadto pani  Zimoch poinformowała,  że jednostka stara  się
o środki z rezerwy państwa - 30 000 zł. Przyznała, że może nie jest to wiele, ale dla DDS-u
jest to spora kwota. 
Przewodniczący  Komisji  przypomniał,  że  przez  pewien  czas  placówka  nie  działała.  Pani
Zimoch przyznała rację panu Gabrysiakowi i wyjaśniła, że było to na początku 2021 roku, ale
od tamtej pory Tulipan działa już normalnie i jest komplet uczestników. 
Pan  Piotr  Boratyński  zastępca  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych
poinformował, że budżet jednostki wynosi około 34 000 000 zł.  Na tą kwotę składają się
opłaty za wyjem lokali mieszkalnych i usługowych i dotacja z miasta na kwotę 300 000 zł na
pokrycie kosztów utrzymania lokali socjalnych. Budżet jest generalnie bezpieczny, ale bez
dotacji z miasta nie będzie można wykonać większych inwestycji np. remontów elewacji, czy
zmiany systemu ogrzewania. Zaplanowana jest wymiana pieców w 30 mieszkaniach. Koszt
wymiany szacowany jest  na  około 30 000 zł  na  jedno mieszkanie.  W planach jest  także
remont  jednej  elewacji  ze  środków  własnych  MZBM-u,  ale  jednostka  liczy  na  wsparcie
z miasta i wtedy będzie można wykonać więcej takich remontów. Pan Boratyński wspomniał,
że niestety zwiększyła się liczba osób niepłacących czynszu. Zapewne jest to spowodowane
pandemią, ale także nowymi przepisami, które uniemożliwiają egzekwowanie opłat. 



Przewodniczący Komisji pan Mirosław Gabrysiak zapytał, jaka jest skala problemu. Zastępca
dyrektora odpowiedział, że jest to wzrost o około 20%. 
W zastępstwie  kierownika  Biura  Świadczeń  Rodzinnych  pani  Renata  Rabiega  oraz  pan
Hubert Błaszczyk omówili budżet swojej komórki. Pani Renata Rabiega przekazała, że Biuro
Świadczeń  Rodzinnych  w  całości  jest  finansowane  ze  środków  z  budżetu  państwa.  Na
świadczenia  rodzinne  zaplanowana  kwota  wynosi  30  762  487  zł,  na  świadczenia
wychowawcze 30 568 844 zł a na ubezpieczenie zdrowotne 303 111 zł.
Radny  Mirosław  Gabrysiak  zapytał,  czy  w  związku  z  przejęciem  przez  ZUS  zadań
związanych ze świadczeniem 500+ zostanie zmniejszona liczba etatów w Biurze Świadczeń
Rodzinnych. Pani Rabiega odpowiedziała, że teraz w komórce będzie 7 etatów mniej. Część
osób przechodzi na emeryturę, a część do innych wydziałów. Jedna osoba przechodzi do innej
instytucji. 
Radny Roman Piotrowski zapytał, ile osób przejdzie na emeryturę w 2022 roku. Pani Rabiega
odpowiedziała, że w 2021 roku dwie osoby odejdą na emeryturę a w 2022 roku jedna osoba. 
W  zastępstwie  pana  Tomasza  Rogozińskiego  naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i  Mieszkaniowych pani  Aneta Ochocka skarbnik  miasta  omówiła budżet  Wydziału  Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych. Przekazała, że w budżecie wydziału po stronie dochodów
zaplanowano 2 250 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Z tego po stronie wydatków zaplanowano 310 000 zł  na zwalczanie narkomanii  (Miejski
Program Przeciwdziałania Narkomanii) oraz 1 740 000 zł na Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ochronie zdrowia zaplanowano 157 350 zł na
program  polityki  zdrowotnej  m.in.  na  programy  profilaktycznie  zakażeń  wirusem
brodawczaka  ludzkiego  HPV,  szczepienia  przeciwko  grypie  dla  mieszkańców  Kalisza
powyżej  60  roku  życia,  program  wczesnego  wykrywania  raka  jelita  grubego,  program
wczesnego  wykrywania  chorób  piersi  dla  kobiet.  Na  zapobieganie  i  zwalczania  AIDS  -
2 793 zł. Ponadto 115 000 zł na zadania w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa,
wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na realizację zadań
publicznych  przez  organizacje  pozarządowe  udzielane  zgodnie  z  ustawą  o  działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie.  Dodatkowo wkład  własny  w  realizację  programu
edukacji  zdrowotnej  wykrywania  zarażeń  HPV i  HCV oraz  szczepień  przeciwko  WZW
typu B na terenie  aglomeracji  kalisko-ostrowskiej  -  10 137 zł.  Na dodatki  mieszkaniowe
zaplanowano o 1 000 000 zł więcej niż w zeszłym roku i jest to około 4 000 000 zł. Ponadto
dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie prywatnych żłobków -
798 000 zł. Natomiast żłobki publiczne - 6 473 398 zł. 
Na  koniec  pani  skarbnik  w  odpowiedzi  na  zapytanie  radnego  Zbigniewa  Włodarka
odpowiedziała,  że  dochody własne  miasta  wynoszą  557 674 000 zł  następnie  odejmując:
subwencję oświatową (178 000 000 zł), dochody z PIT-u i CIT-u (188 000 000 zł), dotację na
zadanie własne dla MOPS i DPS (11 017 000 zł), dotację z Unii Europejskiej (17 959 000 zł)
otrzymujemy kwotę 396 460 000 zł. Czyli na zadania, na które miasto ma wpływ pozostaje
kwota 161 000 000 zł i jest to 25% całej kwoty. 
Radny Mirosław Gabrysiak zauważył, że na zadania, na które miasto otrzymuje dotacje też
jest wpływ, tylko trzeba ją przeznaczyć na wydatki majątkowe. Wywiązała się w tym temacie
krótka dyskusja. 
Następnie  radni  wrócili  do  tematu  remontu  wiaduktu  kolejowego.  Skarbnik  miasta
poinformowała, że miasto otrzymało w ramach Polskiego Ładu 44 600 000 zł na inwestycję
pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu etap II – odcinek od ul. Kubusia



Puchatka  do  ul.  Antycznej  wraz  z  przebudową wiaduktu  kolejowego.  Z  opisu  inwestycji
wynika,  że  inwestycja  obejmuje  rozbudowę  ulic  na  długości  1  880  m.  W ramach  prac
wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z obustronnymi chodnikami, ścieżka rowerowa,
energooszczędne  oświetlenie,  przejścia  dla  pieszych,  zatoki  autobusowe,  kanalizacja
deszczowa,  oznakowanie  poziome  i  pionowe,  usunięcie  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą
techniczną.  Przebudowany  zostanie  również  wiadukt  kolejowy  w  celu  uzyskania
normatywnej skrajni drogowej pionowej i poziomej. 
Przewodniczący  Komisji  zapytał  o  kwotę  157  350  zł  zaplanowanych  na  programy
profilaktyki  zdrowotnej,  jaki  jest  to  procent  wydatków tegorocznych.  Dodał,  wracając  do
dyskusji o samodzielności samorządu, że nie do końca zgadza się ze stwierdzeniem, że nie ma
możliwości decydowania na co przeznacza się środki z PIT-u i CIT-u. 
Pani  Aneta  Ochocka  w  odpowiedzi  na  pytanie  przekazała,  że  na  2021  rok  na  programy
polityki zdrowotnej zaplanowano 284 000 zł, natomiast na 2022 rok 157 360 zł. Dodała, że
chciałaby  jeszcze  uzupełnić  swoją  wypowiedź  o  przedstawienie  planu  wydatków
majątkowych  i  jakie  zadania  w  jej  ramach  będą  wykonywane.  Poinformowała,  że
w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano na kwotę 200 000 zł na budowę windy
i montaż monitoringu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, budowę Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu – 292 000 zł, przebudowę i modernizację Warsztatów
terapii zajęciowej przy ul. Złotej – 128 000 zł. 
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 2 osoby przeciw, 2 osoby
się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w działach i rozdziałach merytorycznie
wynikających z działalności komisji został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
na lata 2022 – 2043.
Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta poinformowała, że spłatę długów w 2022 roku planuje
się sfinansować przychodami z tytułu emisji obligacji oraz wolnymi środkami. W 2023 roku
spłaty  również  planuje  się  sfinansować  emisją  papierów  wartościowych.  Ponadto  krótko
omówiła założenia jakimi kierowano się przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata do 2043 roku. Jeżeli chodzi o poręczenia miasto Kalisz w latach 2021-2043 udzieliło
poręczeń  Kaliskiemu  Towarzystwu  Budownictwa  Społecznego,  Aquaparkowi,  Kaliskim
Liniom Autobusowym.  W 2022 i 2023 roku zaplanowano dokończenie spłat dwóch pożyczek
-  jedna  udzielona  na  realizację  zadania  rekultywacja  składowiska  odpadów komunalnych
w Kamieniu w gminie Ceków Kolonia (2022 r.) oraz druga na zadanie – budowa kanalizacji
sanitarnej w sołectwie Sulisławice i  Sulisławice Kolonia.  W latach 2024-2043 planuje się
wypracować  taką  nadwyżkę  budżetową,  aby  zapewnić  spłatę  zaciągniętych  kredytów
i pożyczek, a także wykup papierów wartościowych. Przyszłoroczny dług planowany jest na
280 382 800 zł. W tym roku zadłużenie wynosi 274 813 200 zł. 
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za, 4 osoby się wstrzymały
(10 obecnych).  Projekt  uchwały  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla  Miasta
Kalisza na lata 2022 – 2043 został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5. Korespondencja.
Brak.



Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji  Rodziny, Zdrowia i  Polityki
Społecznej  Rady  Miasta  Kalisza  pan Mirosław Gabrysiak  zamknął  posiedzenie  dziękując
wszystkim za udział oraz dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Rodziny, 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Kalisza 
/.../ 

Mirosław Gabrysiak 


