Protokół 7/VIII/2019
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 27 maja 2019 roku

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 7. 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 274-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 3 głosy „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się".
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20

grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 275-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 3 głosy „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się".
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami po-

zarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 (druk nr 278-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe sprawozdanie.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z

dnia 8 września 2011 roku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków (druk nr 279-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się".
5. Projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin (druk nr 286-1).
Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania na
pytane radnego Piotra Gawryszczaka wyjaśnił, że projekt uchwały ma charakter
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porządkowy. Określa teren i zakres działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin, uwzględnia przekształcenia
sieci przedszkoli i szkół spowodowane kolejnym etapem zmiany ustroju szkolnego,
w tym likwidację niektórych jednostek oświatowych, zmiany nazw i adresów oraz
powstanie nowych placówek. W przydziale terenu działania poradni, w tym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 mieszczącej się przy ul. Pogodnej 54, brano pod uwagę wielkość i lokalizację placówek przynależnych, liczbę uczniów znajdujących się pod opieką poradni i inne dane (wydane opinie i orzeczenia) w celu
proporcjonalnego określenia liczby etatów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewi-

talizacji miasta Lublin (druk nr 290-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się".
7. W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca Komisji poinformowała i zaprosiła

radnych Komisji na VII Lubelskie Dni Promujące Zdrowie, które odbędą się w terminie 3-14 czerwca 2019 roku. W dniach 4-5 czerwca odbędzie się VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie Mężczyzn”. Program konferencji obejmować
będzie tematykę z zakresu zdrowia publicznego. W pierwszym dniu konferencji,
w Collegium Maius, odbędzie się sesja plenarna i debata na temat „Zdrowie Mężczyzn”, w dniu następnym odbędą się sesje tematyczne. W dniu 8 czerwca przy
Centrum Kultury w Lublinie w godzinach 12-16 odbędzie się Rodzinny Festyn
Zdrowotny, podczas którego promowane będą dobre wzorce w zakresie zdrowia.
W dniach 3-14 czerwca mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji, porad i badań w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenie placówek medycznych w Lublinie. Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu pani Barbarze Danieluk, zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki, która dodała, że podczas
Festynu, w punktach informacyjno-konsultacyjnych mieszkańcy będą mogli skorzystać z porad specjalistów w zakresie zdrowia, dietetyki, kosmetologii, czy wykonać podstawowe badania profilaktyczne, np.: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy, dwutlenku węgla, masy ciała, badanie przesiewowe w zakresie
profilaktyki tętniaka aorty brzusznej, czy profilaktyki czerniaka (te dwa ostatnie badania będą dostępne dwukrotnie, żeby umożliwić dotarcie do większej ilości osób
– 6 czerwca w Plazie i 8 czerwca przy Centrum Kultury).
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz.18.00 do godz.18.20.
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/-/ Elżbieta Dados

-2-

