Protokół 5/VIII/2019
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 25 marca 2019 roku

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta
Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 8. radnych zapewniając tym samym wymagane kworum.
Listy radnych obecnych na posiedzeniu stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone - lista osób zaproszonych
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Żadnych wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji
nie zgłoszono.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

(druk nr 161-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się".
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 162-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się".
3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin za 2018 r. (druk nr 169-1).
Na pytanie radnej Mai Zaborowskiej o deratyzację na Starym Mieście pani Bożena
Kess, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wyjaśniła, że
w ww. informacji nie zawarto zadań dezynsekcji i deratyzacji ponieważ do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego te zadania nie należą. Dezynsekcją i deratyzacją zajmują się wyspecjalizowane firmy DDD. Zgodnie z artykułem 22 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zarządca nieruchomości jest zobowiązany do utrzymywania w należytym porządku posesji którą zarządza, PPIS zaś sprawuje tylko funkcje kontrolne i dyscyplinujące. Radny Piotr Popiel zwrócił uwagę, że problem ten dotyczy również os.
Kruczkowskiego i sugerował sporządzenie przez Miasto dodatkowego programu
obejmującego powyższe zadania.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja przyjęła informację Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin za 2018 rok.
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4. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Prze-

stępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego „Bezpieczny Lublin" oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców w 2018 roku” (druk nr 171 -1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponował zapis w protokole, że Komisja przyjęła informację Prezydenta Miasta Lublin o realizacji
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Porządku Publicznego - „Bezpieczny Lublin" oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2018 roku”.
5. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie (druk nr
174-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 56
w Lublinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie (druk nr 175-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych
działających na terenie miasta Lublin (druk nr 176-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2018 roku oraz przedstawienie potrzeb
związanych z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 165-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2018 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań z tego zakresu zostało zaopiniowane pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
9. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. (druk nr 177-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
10. Informacja na temat pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lublinie.
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu panu Piotrowi Dreherowi, Przewodniczącemu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, który na wstę-
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pie wskazał podstawę prawną pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, następnie przedstawił kolejno obecnych członków KRPA: panią Marię Durę,
Przewodniczącą Zespołu merytorycznego oraz panią Bogusławę Urbaniuk
z Ośrodka Leczenia Uzależnień i panią Jadwigę Mach Przewodniczącą Zespołu
opiniującego. Przewodniczący KRPA omówił ogólnie zakres prac Komisji, podkreślił, że jedynymi rekomendacjami działania KRPA jest tylko rekomendacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a nie Fundacji Wolności i poprosił o szczegółowe omówienie zakresu prac Komisji pozostałych obecnych członków Komisji. Pani Maria Dura omówiła schemat postępowania pięciu
Zespołów Orzekających od złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia
odwykowego wobec osoby prawdopodobnie uzależnionej, poprzez ewentualne
skierowanie jej na badania do biegłych i skierowaniem wniosku do sądu wraz z ich
opinią, aż do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także ofertę wsparcia dla osób współuzależnionych. Pani Bogusława Urbaniuk dokonała porównania alkoholizmu, profilaktyki
i pracy z młodzieżą w Polsce i w krajach zachodnich zaznaczając poprawę obrazu
alkoholizmu w Polsce, dzięki m.in. gminnym komisjom rozwiązywania problemów
alkoholowych. Pani Jadwiga Mach omówiła pracę zespołu opiniującego. Warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pozytywna
opinia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta. Wykaz wniosków wraz z wyrysami
planów usytuowania punktów sprzedaży, przekazywany jest z referatu ds. punktów
sprzedaży napojów alkoholowych Wydziału Spraw Administracyjnych i zespół ds.
kontroli wydaje opinie, w razie potrzeby przeprowadzana jest wizja lokalna. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także przeprowadzają interwencje, po uzyskaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów
alkoholowych. Członkowie ww. zespołu w trakcie kontroli i interwencji podejmują
działania edukacyjne skierowane do przedsiębiorców oraz sprzedawców. W podsumowaniu Piotr Dreher, Przewodniczący KRPA podkreślił, że w postępowaniu
Zespołów Orzekających wnioskodawca leczenia odwykowego wobec osoby prawdopodobnie uzależnionej jest wnioskodawcą, ale w postępowaniu sądowym wnioskodawcą jest KRPA. Pan Piotr Dreher zwrócił również uwagę na rozszerzenie zakresu prac KRPA poza ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, np. kolejna edycja skierowanego do młodzieży konkursu „Młodość
w trzeźwości daje możliwości”. Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie wzięli udział w konferencji „Ogólnopolskie spotkania komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych” w Częstochowie w dniach 16-18 czerwca 2017 r., której organizatorem Spotkań była Polska Fundacja Zabezpieczenia
Społecznego ETOS w Warszawie. Spotkania były wpisane w szersze przedsięwzięcie Narodowego Kongresu Trzeźwości. Bezpośrednie spotkania z członkami
z komisji z innych miast pozwoliły na wymianę doświadczeń, która ugruntowała się
we wspólnej pracy w grupach roboczych. Pani radna Marta Wcisło zaapelowała
o możliwość rozszerzenia prac zespołu kontrolującego, zwłaszcza w kontekście
sklepów nocnych, na które często się skarżą okoliczni mieszkańcy i podziękowała
wszystkim członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę
i życzyła dalszej owocnej pracy.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z informacją na temat pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie.
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11. Spraw wniesionych nie było.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz.18.00 do godz.19.05.

Protokołował

Przewodnicząca Komisji

/-/ Włodzimierz Królikowski

/-/ Elżbieta Dados
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