Protokół nr 7
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 24 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 3, w ratuszu, trwało od godz. 16.30
do godz.16.55.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecny był radny
Marcin Bubicz.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3
do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, witając
radnych i osoby zaproszone przybyłe na posiedzenie.
Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, do którego radni nie zgłosili
uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1).
2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 317-1).
3. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2018 rok, wraz z opinią RIO o wniosku oraz
projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2018 rok (druk 3181).
4. Raport o stanie miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 314-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 319-1).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 3151).
7. 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 316-1).
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie
na kadencję 2019-2023 (druk nr 320-1).
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki
nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2019-2023”(druk nr
337-1).
10. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach
repatriacji obywatelki Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani V.......... F.......... (druk nr 339-1).
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Lublin (druk nr 343-1).
12.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1).
W związku z brakiem pytań dot. sprawozdania Przewodnicząca zaproponowała następujący zapis
w protokole:
Komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku.
Ad 1 2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr
317-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 5 głosów „za”, 2 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2018 rok, wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem
uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 318-1).
Komisja zapoznała się z ww. dokumentami.
Ad 4. Raport o stanie miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 314-1).
Komisja bez dyskusji przyjęła jednogłośnie Raport o stanie miasta Lublin za 2018 rok – 8
głosów „za”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 319-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 6 głosów „za”, 2 „przeciw"
0„wstrzymujących się”.
Ad 6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk
nr 315-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 6 głosów „za”, 1 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 7. 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 316-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 6 głosów „za”, 1 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie na
kadencję 2019-2023 (druk nr 320-1).
Pan Paweł Fijałkowski dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie wyjaśnił, że
potrzeba przygotowania projektu uchwały wynika z faktu upływu kadencji Rady Społecznej
działającej przy OLU, stąd konieczność powołania nowej na kadencję 2019-2023.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
Ad 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki
nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2019-2023”
(druk nr 337-1).
Radna Jadwiga Mach zapytała dlaczego przedstawiony program polityki zdrowotnej
skierowany jest do dzieci od klas VI, choć wiadomo, że młodsze dzieci mają również problem
z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała. Pani Barbara Danieluk dyrektor Wydziału Zdrowia
i Profilaktyki wyjaśniła, że aby powstał program konieczna jest diagnoza. W tym roku przy
współprcy z Fundacją Medicover właśnie opracowano diagnozę a na jej podstawie Program

polityki zdrowotnej profilaktyki nadwagi i otyłości. W wyniku przeprowadzonych badań
zdiagnozowano duży problem, bo aż 23 % dzieci z klas I gimnazjum ma problem z prawidłowym
odżywianiem się , co nie znaczy że w rocznikach młodszych takiego problemu nie ma. Jest, ale
nie tak duży. Dlatego też uznano wiek 12, 13 i 14- lat jako ostatni moment na interwencję a
przede wszystkim na edukację w zakresie zdrowego żywienia i aktywności ruchowej. Pani
dyrektor dodała, że dzieci w klasach I-III objęte są programem „Jedz z głową", w ramach którego
uczą się jak przygotować zbilansowany posiłek. Kolejne pytanie radnej Jadwigi Mach dotyczyło
strategii polityki zdrowotnej przyjętej już przez Radę Miasta w latach ubiegłych. Radna
poprosiła o wyjaśnienie czy program nad którym trwa dyskusja będzie funkcjonował poza strategią,
czy będzie jej częścią składową.
Pani dyrektor Barbara Danieluk wyjaśniła, że w ubiegłym roku został przyjęty przez
Radę Miasta program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów na lata 2018-2020. Ogłoszono
konkurs, ale nie zgłosił się żaden podmiot, który zainteresowany byłby realizacją programu.Teraz
zgodnie z przepisami prawa (zmiana terminu została zaakceptowana przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji) przedłużony zostanie program do 2023 roku i określony na
większą liczbę modułów. Obecnie wydział ma w planie zrealizować ¾ programu, bo na tyle
pozwolą środki finansowe. W kolejnych latach będą realizowane elementy nie tylko diagnostyczne
i edukacyjne, ale również typowo praktyczne dot.zajęć sportowych, organizacji wypoczynku
letniego i zimowego. Założenia programu przewidują też działania skierowane do dzieci
z prawidłową wagą oraz grupy dzieci z niedowagą. Nauczyciele, w tym nauczyciele wych.
fizycznego będą szkoleni w zakresie wyboru rodzaju ćwiczeń dla dzieci z otyłością, nadwagą
i niedowagą. Szkoleni pod kątem zachowania diety będą rodzice dzieci z nieprawidłowymi
nawykami.
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.

Ad 10. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w
ramach repatriacji obywatelki Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani V........ F.........(.druk nr
339-1).
W związku z brakiem pytań przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.

Ad 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Lublin (druk nr 343-1).
Pan Mirosław Jarosiński z-ca dyrektora w Wydziale Oświaty i Wychowania na prośbę
radnych poinformował o założeniach przedstawionego projektu uchwały. Dyrektor wyjaśnił, że ma
ona charakter porządkujący stan prawny i nie generuje nowych obciążeń dla obywateli w zakresie
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Doprecyzowuje sposób naliczania
opłaty określając, że naliczana jest za każdą ropoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w
przedszkolu. Zapis ten nie dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Radny Piotr Gawryszczak wspomniał, że kiedyś lekcje wychowania fizycznego dzieci ze
szkół podstawowych odbywały się na pływalni, przy częściowej odpłatności ponoszonej przez
rodziców. Takie roziązanie - dopłata do nauki pływania została zakwestionowana prawnie, stąd
pytanie radnego, czy obecnie dzieci mają możliwość nauki pływania.
Dyrektor Mirosław Jarosiński wyjaśnił, że od ponad 4 lat realizowany jest w naszym
mieście program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Jest adresowany do uczniów klas I
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin. Zakłada systematyczny i powszechny
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, a dzieci dowożone są przez rodziców. Nad realizacją
programu czuwa Wydział Sportu i Turystyki a koordynatorem jest dyrektor Szkoły Podst. nr 28.

Ponadto w Lublinie również od kilku lat realizowany jest Program Powszechnej Nauki
Pływania 6–latków „Lubelskie Pływające Przedszkolaki”. W ramach programu uczęszczające do
lubelskich przedszkoli dzieci 6-letnie, zamieszkałe na terenie Lublina, pochodzące z rodzin, które
nie mają środków na komercyjne zajęcia, są objęte bezpłatną nauką pływania.
Zajęcia prowadzone są przez trenerów i instruktorów z Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła
Pływania 23 Lublin.
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały
Komisja

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.

AD 12. Nie zgłoszono spraw w ramach ostatniego punktu porządku posiedzenia.
Przewodnicząca podziękowała radnym i osobom przybyłym na posiedzenie za udział w nim. Na
tym zakończono posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny
Rady Miasta Lublin
/-/ Monika Orzechowska
Protokołowała
/-/ Grażyna Bielecka

