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P R O T O K Ó Ł nr 0012.6.7.2015
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 24.06.2015r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy
Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich
pobierania.
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014
rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
wraz z autopoprawką.
6. Korespondencja
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany zapisu w tabeli
nr 3 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok;
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. Sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Kalisza za 2014 rok wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami;
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza o udzielenie absolutorium dla
Prezydenta Miasta Kalisza za 2014 rok;
- pismo Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika
Perzyny w Kaliszu w sprawie dotacji dla szpitala na zakup sprzętu
medycznego.
7. Zamknięcie posiedzenia.
+ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Kaliszu
+ pismo Wiceprezydent Pawliczak ws programów profilaktycznych
+ pismo do Dyrektora szpitala ws remontu kaplicy szpitalnej
+ pisma ws połączenia szpitala na Wolicy ze szpitalem w Poznaniu

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Piotr Lisowski Przewodniczący Komisji witając
wszystkich radnych oraz przybyłych gości.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby do porządku obrad jako punkt 2 dodać
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora DPS
w Kaliszu. Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność. Poinformował także
o dodatkowej korespondencji.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli tak przedstawiony porządek obrad (8 osób).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Radny Edward Prus jako Koordynator Zespołu badającego skargę odczytał protokół
z rozpatrzenia przedmiotowej skargi.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli protokół (10 osób).
Następnie radny Prus odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, który
podczas głosowania został pozytywnie zaopiniowany (10 osób za/10 obecnych)
Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.
Założenia przedmiotowej uchwały omówił pan Krzysztof Gałka - Dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich w Kaliszu wyjaśniając, iż głównym powodem są apele mieszkańców,
którzy nie mają miejsc do parkowania przed własnym blokiem.
Radny Mirosław Gabrysiak zaproponował podział strefy na grupy taryfowe: A, B, C.
Pan Dyrektor stwierdził zasadność poszerzenia strefy o dodatkowe ulice, gdyż
znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie strefy i parkujący omijają płacenie
przechodząc dwa kroki dalej. Co do zróżnicowania strefy temat jest otwarty
do przedyskutowania.
W głosowaniu większość radnych pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt
uchwały (7 osób za; 3 osoby wstrzymały się od głosu).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Pani Irena Sawicka – Skarbnik Miasta, poinformowała, iż ustawa o finansach
publicznych mówi, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni powinno
być rozpatrzone i zatwierdzone przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej. Jest
to niezbędne do przygotowania wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi.
Sesja absolutoryjna odbędzie się 25 czerwca, stąd też konieczność zatwierdzenia
powyższej uchwały. Na koniec wypowiedzi przypomniała, że sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2014 było omawiane i zatwierdzane w kwietniu br.
Radni przystąpili w pierwszej kolejności do zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 rok. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie (10 osób).
Następnie wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2014 rok (10 osób).

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok wraz
z autopoprawką.
Pani Irena Sawicka – Skarbnik Miasta, pokrótce omówiła wnioski dotyczące
działalności komisji oraz wyjaśniła, że przygotowana została autopoprawka
do przedmiotowego projektu uchwały.
Radny Eskan Darwich spytał, czy w ramach przekazywanych pieniędzy na walkę
z narkomanią można zwiększyć środki konkretnie na dopalacze.
Pan Tomasz Rogoziński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
wyjaśnił, że nie ma odrębnej uchwały w przypadku środków psychoaktywnych,
dlatego też nie ma konkretnych funduszy na walkę z dopalaczami. Jest ona włączona
w przeciwdziałanie narkomanii.
Wiceprezydent Miasta Karolina Pawliczak powiedziała o bardzo dobrej współpracy
z Policją w kwestii walki z dopalaczami oraz z Sanepidem, dla którego przekazywane
jest dofinansowanie na zakup testów.
W głosowaniu wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony
projekt uchwały wraz z autopoprawką w działach i rozdziałach merytorycznie
wynikających z działalności Komisji (9 osób).
Ad.7. Korespondencja
- stanowisko Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Wolicy
Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma i poprosił o odzew z Komisji w postaci
apelu bądź stanowiska, który poprze protest przeciwko połączeniu szpitala w Wolicy
ze szpitalem w Poznaniu. Pan Lisowski jest przeciwny łączeniom terenowych
jednostek z większymi ośrodkami, gdyż zawsze w takich przypadkach wiąże się
to z zamknięciem tych mniejszych bądź ograniczeniem ich działalności. W związku
z powyższym jego zdaniem należy zwrócić się do władz w Wielkopolsce,
aby zaniechały realizacji tego pomysłu.
Wiceprezydent Karolina Pawliczak jako członek Rady Społecznej tego szpitala była
na ostatnim spotkaniu Rady stąd też może potwierdzić, że takie rozmowy trwały
od kilku lat. Dyrektor szpitala w Wolicy obawia się, że część oddziałów zostanie
zamknięta i przeniesiona do Poznania. Poinformowała, że w Radzie społecznej
szpitala zasiada również radny Gołębiak oraz radny Konopka i wszyscy negatywnie
odnieśli się do proponowanej zmiany. Na koniec dodała, że szpital w Wolicy nie
posiada żadnych długów, ani zobowiązań i jest jednostka w pełni samodzielną.
Radny Mirosław Gabrysiak podał przykład połączenia Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Perzyny z Pogotowiem Ratunkowym przez co zlikwidowano
wieczorynkę w innej części miasta.
Przewodniczący Rady Andrzej Plichta stwierdził, że nikt nie musi nikogo
przekonywać, że walczymy w tej sytuacji o dobro mieszkańców Kalisza. Uchwała
intencyjna Sejmiku została podjęta w tej sprawie, więc nasuwa się pytanie jak Rada
Miejska Kalisza może temu zapobiec. Jakie są prawne możliwości zablokowania
dalszemu postępowaniu.
Wiceprezydent Pawliczak poinformowała, że rozmawiała z Radnym Sejmiku panem
Mosińskim, który wyjaśnił, że po podjęciu uchwały intencyjnej odbędą się konsultacje
społeczne. Dlatego też ważne jest, aby wyrazić słowa sprzeciwu w formie apelu,
stanowiska, czy nawet protestu zarówno z Rady Społecznej Szpitala oraz Rady
Miejskiej Kalisza. Decyzja co prawda należy do Sejmiku, jednak w drodze licznych

sprzeciwów mogą wycofać się z pomysłu. Nie można pozostawać niemym na takie
sprawy.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zatem na odbywającą się w następnym
dniu Sesję zostało przygotowane w formie pisemnej stanowisko Rady Miejskiej
Kalisza w sprawie sprzeciwu połączenia Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc
i Gruźlicy w Wolicy ze Szpitalem w Poznaniu.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek (9 osób).
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany zapisu w tabeli nr 3
sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
Pani Skarbnik Irena Sawicka wyjaśniła, iż w tabeli dotyczącej zwiększenia udziałów
dla KTBS wkradł się błąd. W uwagach zamiast „Zadanie w trakcie realizacji”
powinno być „Brak realizacji”.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pani Skarbnik omówiła pokrótce opinię, która została przyjęta do wiadomości.
- pismo Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
Radni podjęli dyskusję na temat dotychczasowej pomocy udzielonej szpitalowi,
zasadności partycypacji w kosztach ościennych gmin, które również korzystają z usług
szpitala oraz konieczności zaproszenia Dyrektora szpitala w celu udzielenia radnym
hardziej szczegółowych wyjaśnień na temat oczekiwanej pomocy i współpracy
z Miastem.
Przewodniczący Komisji podsumował rozmowę wnioskiem, że sprawa pomocy
finansowej jest na razie zawieszona, a w najbliższym czasie zostanie zorganizowane
spotkanie z Dyrektorem szpitala w celu przedstawienia dokładniejszych informacji
na temat oczekiwanej pomocy oraz zasad współpracy.
- pismo Wiceprezydent Karoliny Pawliczak w sprawie programów profilaktycznych
Przedmiotowe pismo zostało rozdane radnym, a Przewodniczący Komisji je odczytał.
- pismo w sprawie remontu kaplicy przy szpitalu Matki i Dziecka
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Plichta przedstawił genezę pisma
i opowiedział o zmieszczeniach spowodowanych zawilgoceniem ścian. W związku
z faktem, iż bieżące remonty nie rozwiązują problemu zasadne jest przenieść kaplicę.
Wspomniał o nowym obiekcie radioterapii, który sąsiaduje ze szpitalem i stwierdził,
że jest tam dużo wolnego miejsca i można bez problemu przenieść tam kaplicę.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby ten temat omówić na posiedzeniu,
na które zostanie zaproszony Dyrektor szpitala.
- Pan Andrzej Plichta, Przewodniczący Rady, poruszył temat złego stanu technicznego
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Osób Niesłyszących
i Słabo Słyszących. Wyjaśnił, że dzieci niepełnosprawne uczą się w fatalnych
warunkach na Kordeckiego, a przy ul. Handlowej stoi pusty budynek wyłączony
z użytkowania. Działać należy szybko, a jak wiadomo ograniczeniem są możliwości
finansowe. Sprawy związane z przeniesieniem własności nieruchomości przy ul.
Handlowej ciągną się ponad 20 lat i mogą potrwać kolejne tyle, a budynek niszczeje.
Zasugerował, że może dobrym rozwiązaniem byłoby przenieść w to miejsce Ośrodek
zamiast budować nową siedzibę. Poprosił zatem, aby Komisja przychyliła się
do wniosku o zwrócenie się do podległych Prezydentowi Wydziałów z zapytaniem
o analizy, możliwości i wyliczenia kosztowe dokonania takiego przeniesienia.

W toku dyskusji padły stwierdzenia, by wstrzymać się z działaniem, gdyż w dniu
wczorajszym odbyły się negocjacje w Warszawie, na których podobno ustalono,
że w ciągu miesiąca Miasto musi podpisać ugodę z Gminą Żydowską. Radni uznali
jednak, że podjęcie wniosku i rozeznanie się co do ewentualnych możliwości
dokonania przeniesienia nie przeszkadza w pozostałych działaniach. Zwrócili uwagę
na potrzeby dzieci niepełnosprawnych oraz na fakt, że budynek póki co należy
do Miasta i Miasto ponosi koszty jego utrzymania.
Komisja podjęła głosowanie w sprawie wniosku formalnego dotyczącego rozważenia
możliwości przeniesienia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 ze względu
na zły stan techniczny oraz mając na uwadze dobro dzieci w nim przebywających.
Komisja prosi również o sprawdzenie i rozeznanie propozycji zaadoptowania na ten
cel nieużywanego budynku przy ul. Handlowej 30.
Wszyscy radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek (9 osób).
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.

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

