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PROTOKÓŁ nr 0012.6.5.2015
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza,
w dniu 29.04.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu
Pracy w Kaliszu.
4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu
budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia
w Kaliszu.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
6. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na dzień 31 grudnia 2014 roku.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy M. Kalisz.
8. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
9. Korespondencja
- skarga na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu;
- skarga na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Kaliszu;
- pismo WOK w sprawie współpracy w zakresie podniesienia
zgłaszalności się kobiet na bezpłatne badania cytologiczne;
- odpowiedź Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
Ludwika Perzyny w Kaliszu w sprawie utworzenia oddziału dla osób
starszych.
10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.
+ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
+ projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2015 – 2029
+ wniosek p. A. Grzelaczyk w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji pan Piotr Lisowski witając
serdecznie członków komisji oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (pkt 7), projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 20152029 (pkt 8) oraz wniosek pani A. Grzelaczyk w sprawie uzyskania tytułu prawnego
do lokalu (pkt 8a).
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad (8 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy
w Kaliszu.
Pan Artur Szymczak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu poinformował,
iż zapis w Statucie PUP mówiący o tym, że zasady funkcjonowania urzędu określa
regulamin reprezentacyjny ustalany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Prezydenta
Miasta Kalisza został skrócony do zapisu „ustalany przez Prezydenta Miasta Kalisza”.
Głosowanie: wszyscy za (8 osób). Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pan Szymczak poinformował o wykonaniu budżetu za 2014 rok. Nie było żadnych
problemów związanych z realizacją podstawowych zadań, co więcej stopa bezrobocia
zmalała. Środki uzyskiwane przez Urząd Pracy zostały zakończone kwotą 9 mln
złotych.
Ad.4.Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego
o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu.
Pan Tomasz Rogoziński poinformował, że mienie przejmuje Miasto Kalisz. Co więcej
dodał, iż zadania realizowane przez MZOSZ przejmie MZBM. Ponadto koszty stałe za
2014 rok stanowią wynagrodzenia w kwocie 58 610 złotych.
Głosowanie: 5 osób za, 1 osoba przeciw, 2 osoby wstrzymały się.
Ad.5.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
Pani Skarbnik poinformowała o dochodach w kwocie 464 mln złotych oraz
o wydatkach w kwocie 497 mln złotych. Dochody zostały wykonane w 98 %,
a wydatki w 94,2 %. Co więcej Pani Skarbnik dodała, że zadłużenie miasta stanowiło
kwotę 180 mln, czyli 39,6%. Dochody przeciwdziałaniu alkoholizmowi to kwota:
w planie 2 050 000 złotych, a wypracowana 2 172 325 złotych, czyli wykonanie 106
%. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii: realizacja to 279 728 złotych, czyli
78,9 %. Program przeciwdziałania alkoholizmowi- realizacja 1 787 000 złotych,
wykonanie 94,8 %. Pani Skarbnik nadmieniła, że duża część z tych programów
przeznaczona jest na dotacje. W 2014 roku została przeznaczona dotacja
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego jako pomoc finansową dla województwa
wielkopolskiego- dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii- kwota 1 084 914
złotych. Druga dotacja była na dofinansowanie i refundacje zakupu sprzętu
medycznego- kwota 400 tysięcy złotych. Dotacje do miasta: Kaliski Szkolny Związek
Sportowy- dofinansowanie trenera osiedlowego kwota 160 tysięcy, Diecezja kaliskadofinansowane świetlice socjoterapeutyczne, obozy profilaktyczno-terapeutyczne,
Polski Komitet Pomocy Społecznej jako pomoc opiekuńcza w domu- kwota 1 422 000
złotych, Polski Czerwony Krzyż- zapewnienie usług opiekuńczych dla osób
wymagających pomocy ze strony innych osób- kwota 1 470 000 złotych; dotacja dla

Uniwersytetu III wieku- 65 tysięcy złotych na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz
edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku; Caritas- zapewnienie
posiłku ciepłego- kwota 255 tysięcy złotych; Bank Chleba- zapewnienie pomocy
żywnościowej -85 tysięcy złotych. Wszystkie dotacje były wybierane w ramach
konkursu.
Pani Eugenia Jahura powiedziała, iż otrzymali około 5 mln więcej dotacji na realizację
zadań i wszystkie zostały zrealizowane.
Pan Piotr Lisowski-przewodniczący komisji zapytał komu pomoc społeczna opłaca
składki zdrowotne.
Pani Jahura wyjaśniła, że należą do nich osoby które pobierają zasiłek stały. Są one
w wieku poprodukcyjnym, mają umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Dodatkowo przyznawane są świadczenia opieki zdrowotnej na 90 dni.
Pan Roman Piotrowski zapytał o turnusy rehabilitacyjne.
Pani Eugenia Jahura odpowiedziała, iż są to pieniądze PFRON-u a nie miasta.
Pani Arleta Piotrowska- główna księgowa Domu Opieki Społecznej poinformowała, że
plan dochodów został wykonany w 100,67%. Wydatki wykonane w 100%
do wysokości 6 577 863 złotych. Dochody są uzyskiwane z odpłatności
od mieszkańców. Odpłatność jednego mieszkańca na 2014 rok wynosiła 3 207,04
złotych.
Pan Tomasz Rogoziński- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
poinformował, iż w miesiącu wrześniu ubiegali się o zwiększenie środków
finansowych. Tak się jednak nie stało, stąd wykonanie jest niższe niż zaplanowane.
Pani Maria Kamińska- kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
poinformowała, że wydatki były na poziomie 99,38 % czyli 731 425 złotych.
Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Dochody zostały wypracowane na poziomie
107,15 %.
Pani Sobocka-Maląg- kierownik Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
poinformowała o zadaniach które zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem.
Budżet został wykonany w trzech zadaniach: zadaniach własnych, zadaniach
zleconych i zadaniach realizowanych. Ogólna kwota to 554 tysiące złotych.
Pan Dariusz Witoń zapytał ile brakuje bieżących środków.
Pani Sobocka-Maląg odpowiedziała, iż brakuje 200 tysięcy i z taka prośbą wystąpili
do wojewody. Dodała również, że jest problem z warunkami lokalowymi.
Pani Szarapata- Centrum Interwencji Kryzysowej poinformowała, że wydatki zostały
wykonane w 100%. Opłaty za pobyt w CIK na miesiąc wyniosły 1 225,39 złotych.
Koszt utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie to 265 905 złotych.
Ewa Walczak- kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 'Tulipan”poinformowała, iż dochody zostały przekazane przez Nestle jako darowizna. Dochody
własne zostały wykonane w 115%. Wydatki na zadania własne i zadania z zakresu
administracji rządowej zostały zrealizowane na poziomie 69,9 %. Wykonano prace
remontowe w pomieszczeniach rehabilitacyjnych, zamontowano drzwi wejściowe
do budynku.
Główna księgowa Domu Dziecka poinformowała, że wydatki zostały wykonane
w 98,97%. Dochody wyniosły 11 900 złotych i były to głównie darowizny
od dobrowolnych darczyńców. Ilość dzieci przebywających w placówce na 31 grudnia
2014 roku wyniosła 40 wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania

wychowanka wynosi 3 923 złotych. Z Urzędu Miasta zostały otrzymane pieniądze
i powstał plac zabaw z siłownią dla wychowanków starszych.
Pan Zbigniew Włodarek zauważył, że kosz utrzymania jednego wychowanka w Domu
Dziecka to prawie 4 tysiące, a w zwykłej rodzinie to około 500-600 złotych.
Zasugerował by ukazać w charakterystyce budżetu proporcje ile pieniędzy jest
pozyskiwanych z państwa, a ile dokłada na to miasto.
Pani Marzena Szuleta- Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych poinformowała,
że zadania są w całości finansowane z budżetu państwa. Są to świadczenia rodzinne15 000 100 złotych, fundusz alimentacyjny 5 000 500 złotych. Opłacane są też składki
na świadczenia emerytalne i rentowne.
Pani Marzena Wojterska- Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
poinformowała, że uzyskano wraz z dotacjami kwotę 34 352 416 złotych, co stanowi
93,2%. Przychody zostały uzyskane z dochodów najmu, dzierżaw, lokali użytkowych,
lokali mieszkalnych, z wynajmu garaży, komórek gospodarczych. W 2014 roku
MZBM otrzymał dwie dotacje przedmiotowe: 1 500 000 złotych na remont pustostanu
oraz kwotę 293 900 złotych na dopłatę do lokali socjalnych. Dotacje wykorzystano
w 98,78 %. Otrzymano również dotację celową w wysokości 900 000 złotych
na finansowanie i dofinansowanie kosztów wykonania elewacji budynków. W 2014
roku kwota zadłużeń bez odsetek wyniosła ponad 24,5 mln złotych. Ponadto
odpracowano zadłużenia na kwotę ponad 850 tysięcy złotych.
Pani Jolanta Mancewicz zapytała o eksmisję osób.
Pani Wojterska odpowiedziała, że w większości są to osoby, które uzyskały lokale
socjalne. Jeżeli zdarzy się wyrok eksmisyjny bez lokalu socjalnego, wtedy osoby
są przekwaterowane do tzw. pomieszczeń tymczasowych.
Pan Radny Roman Piotrowski zapytał o budynek przy ulicy Noskowskiej.
Pani Wojterska wyjaśniła, że jest to budynek zaadaptowany na schronisko.
Pan Mirosław Gabrysiak przywołał skargę pana Marka W. pytając czy został mu
przyznany lokal socjalny. Zapytał jakie są wpływy lokali użytkowych.
Pani Wojterska odpowiedziała, że przygotuje taką informację.
Pan Eskan Darwich zapytał o plany budynku przy ulicy Śródmiejskiej 7-9, gdzie jest
problem z dachem i ociepleniem.
Pani Iza Grześkiewicz poinformowała o planach majątkowych w kwocie 17 037 000
złotych. Oznajmiła, że realizacja wyniosła 14 641 000 złotych. Wykonanie budżetu
było na poziomie 86%. Realizacja domu przedpogrzebowego- został wyłoniony
wykonawca.
Pani Jolanta Mancewicz zapytała o drogę przy żłobku przy ulica Babina.
Pani Skarbnik Irena Sawicka odpowiedziała, że będzie to realizować Zarząd Dróg
Miejskich. Dodała, iż na stronie 160 jest napisane ile jest zatrudnianych ludzi
w placówkach.
Głosowanie: 9 osób za.
Ad.6.Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Głosowanie 9 osób za.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Pani Irena Sawicka poinformowała, iż Dyrektor Domu Dziecka wystąpił
do Prezydenta, żeby zwiększyć dochody w budżecie powiatu- kwota 12 tysięcy

złotych. Są to pieniądze, które wpłynęły jako darowizna od Energy operator oraz
Kompanii Piwowarskiej S.A. Kolejny wniosek- kierownik Biura Świadczeń
Rodzinnych prosił aby zwiększyć o 16 złotych budżet miasta- jest to zwrot nienależnie
pobranego zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ponadto Dyrektor MOPS-u
prosi o zwiększenie o kwotę 230 złotych dochodów miasta- są to nienależnie pobrane
świadczenia na dożywianie. W wydatkach majątkowych było zadanie: dostosowanie
budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych, a powinno być
uzupełnione o Wieloletnią Prognozę Finansową, ponieważ zadanie będzie realizowane
w ciągu dwóch lat.
Głosowanie: 10 osób za.
Ad.8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Miasta Kalisza na lata 2015 – 2029.
Pani Skarbnik, Irena Sawicka oznajmiła, że wszystko co znajdowało się w uchwale
w sprawie zmian w budżecie ma odbicie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Głosowanie: 9osób za.
Ad.9.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy M. Kalisz.
Pani Eugenia Jahura oznajmiła, że nie ma niepokoju i zjawisk społecznych, które
wymagałyby natychmiastowej interwencji. Infrastruktura społeczna jest w miarę dobra
w Kaliszu.
Głosowanie: 10 osób za.
Ad.10.Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
Pan Tomasz Rogoziński wnioskował o przepisanie do lokalu pana M. Podolskiego
po śmierci żony.
Głosowanie: 10 osób za.
Wniosek pani Agaty Grzelaczyk o przypisanie do lokalu po śmierci babci, 39 m².
Głosowanie:10 osób za.
Ad.11. Korespondencja
-skarga na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu
Do zespołu rozpatrzenia skargi zostali powołani: pan Piotr Lisowski jako koordynator,
pan Eskan Darwich oraz pan Mirosław Gabrysiak.
Głosowanie: 10 osób za.
-skarga na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu;
Do zespołu rozpatrzenia skargi zostali powołani: pan Edward Prus jako koordynator,
pan Grzegorz Chwiałkowski oraz pan Dariusz Witoń.
Głosowanie: 10 osób za.
-pismo WOK w sprawie współpracy w zakresie podniesienia zgłaszania się kobiet
na bezpłatne badania cytologiczne;
-odpowiedź Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika
Perzyny w Kaliszu w sprawie utworzenia oddziału dla osób starszych.
Ad.12 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Pan Eskan Darwich poprosił o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. Zapytał
również o przyczyny opóźnienia zakupu samochodu dostawczego dla Banku Chleba
z Funduszu Obywatelskiego. Zasugerował, że powodem może być sprawa afery
z podpisami, w którym zostały one zebrane w sposób niepoprawny.

Pan Grzegorz Chwiałkowski poinformował, iż pewna pani w gazecie opisała, że miała
zagłosować na to zadanie bo jak nie to nie dostanie chleba. Powiadomił również
o akcji „jabłko dla każdego”.
Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Piotr Lisowski

