BRM-III.0012.10.4.2019

Protokół nr 4
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 2, w ratuszu, trwało od godz. 16.30
do 17.35.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
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, informując o tym, że wpłynęły
2 autopoprawki na druku 237-2 i 237-3 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 237-1) oraz autopoprawka na druku nr 2382 do projektu 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 2381). Komisja przyjęła bez uwag porządek posiedzenia z autopoprawkami.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1.Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku (druk nr 226-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk
nr 237-1) z autopoprawkami na drukach nr 237-2 i 237-3.
4. 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 2381) z autopoprawką na druku nr 238-2.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 228-1).
6.Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku zadań w ramach : Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 229-1).
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok (druk nr 230-1).
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021
w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz
z głową” (druk nr 247-1).
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 70 /III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy
społecznej udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 235-1).
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
(druk nr 246-1).
11.Projekt
uchwały
w
sprawie
przyjęcia
„Programu
oddziaływań

psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na
lata 2019-2020”(druk nr 248-1).
12. Ocena zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 249-1).
13. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za
2018 rok (druk nr 250-1).
14.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad1.Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku (druk nr
226-1).
W związku z brakiem pytań dot. ww. dokumentu przewodnicząca zaproponowała zapis
w protokole : Komisja przyjęła Informację o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31
grudnia 2018 roku.
Ad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
Przewodnicząca poddała pod dyskusję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin
za 2018 rok.
Radna Jadwiga Mach zapytała o dochody związane z opłatami za pobyt
w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym. Zaplanowany
dochód na 2018 r. okazał się niedoszacowany, osiągnięto dochód o prawie 95 % wyższy.
Radna dopytywała o to, jak te środki stanowiące nadwyżkę planu zostały wydatkowane.
Pani Mirosława Puton
dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości
poinformowała, że nadwyżka operacyjna powstała w 2018 r. rozdysponowana została w
uchwale budżetowej 2019 r., w wydatkach.
Radna podniosła też temat niedoszacowania dochodów w dziale Rodzina, zapytała
z jakiego powodu występują zwroty świadczeń z pomocy społecznej.
Pani Edyta Kilianek -Hołówkowska z-ca dyrektora MOPR wyjaśniła, że
świadczenia nienależnie pobrane powstają w sytuacji, kiedy świadczeniobiorcy nie
informują na bieżąco o zmianie sytuacji rodzinnej i dochodowej. Decyzje na świadczenia
wydawane są w miesiącach XI i XII, kiedy rozpatrywane są wnioski na kolejne
świadczenia. Wtedy okazuje się, że ktoś podjął pracę, zatem ma większy dochód, a w
decyzji brany był pod uwagę dochód niższy. W grupie świadczeń wychowawczych na
22 500 wydanych decyzji 400 świadczeniobiorców zobowiązano do zwrotu świadczenia
nienależnie pobranego wraz z odsetkami.
Kolejne pytanie radnej Jadwigi Mach dotyczyło wydatku w kwocie 425.0000 zł
z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesionego w ramach
zadania „dofinansowanie dokończenia budowy boiska i i innych obiektów sportowych na
terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej.” Radna pytała, czy ten wydatek jest
zgodny z przepisami prawa. Pani Mirosława Puton dyrektor Wydziału Budżetu
Księgowości zapewniła, że wydatek ten jest zgodny z przepisami prawa, co roku
z GPRPA przeznaczone są środki na modernizację boisk. Pan Jerzy Kuś dyrektor
Wydziału Zdrowia i Profilaktyki dodał, że jednym z zadań gminnego programu jest
wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Środki
z gminnego programu przekazywane są do Wydziału Inwestycji i Remontów
z przeznaczeniem na modernizację boisk i obiektów sportowych, na których prowadzone
są zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym. Dyrektor poinformował, że
kwota 144.698 zł o którą pytała radna Jadwiga Mach przeznaczona była na zakup biletów
na imprezę estradową „Niećpa 2018”, ale również na organizację Rodzinnego Festynu
Zdrowotnego, który corocznie odbywa się na Placu Lecha Kaczyńskiego, organizację

konferencji „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu”, zakup nagród dla
uczestników konkursów profilaktycznych i inne zadania.
Następne pytanie radnej Jadwigi Mach dotyczyło Zarządu Nieruchomości
Komunalnych. Radna poprosiła o wyjaśnienie powodu tak dużej kwoty zaległości – ponad
230 milionów oraz o informację o przebiegu programu restrukturyzacji zadłużenia.
Pan Piotr Samolej, z- ca dyrektora ds. technicznych w ZNK wyjaśnił, że kwota
zadłużenia utrzymuje się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Na dzień 31 grudnia
2018 r. na kwotę 230 365 tys. złożyły się należności z tyt. dostaw i usług - 117.107 .792,48
zł oraz 113.258,800 zł pozostałe należności (odsetki 106 283 791 zł), odszkodowania z
najmu lokali użytkowych (2 546 223 zł) oraz postępowań sądowych i komorniczych 4 347
441 zł. Od czerwca 2017 roku realizowany jest program restrukturyzacji zadłużenia, do
którego przystąpiło 320 osób posiadających zadłużenia czynszowe; najemcy sumiennie
spłacają zaległości. Pan dyrektor zobowiązał się przekazać pani radnej szczegółową
informację dot. należności wynikających z tytułu dostaw i usług.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Lublin za 2018 rok : 7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.3 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 237-1) z autopoprawkami (druki nr 237-2 i 237-3).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami :
7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 4. 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 2381) z autopoprawką ( nr druku 238-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką : 7 głosów
„za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 228-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole: Komisja
przyjęła sprawozdanie.
Ad 6.Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku zadań w ramach : Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 229-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała
zapis w
protokole:Komisja przyjęła sprawozdanie.
Ad 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok (druk nr 230-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole: Komisja
przyjęła sprawozdanie.

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021
w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz
z głową” (druk nr 247-1).
Na prośbę Przewodniczącej Komisji p. Moniki Orzechowskiej Pani Barbara
Danieluk, zastępca dyrektora w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki poinformowała o
założeniach programu. Pani dyrektor powiedziała, że projekt zawiera program edukacyjnodiagnostyczny skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, ale również do
rodziców dzieci, nauczycieli i pracowników stołówek szkolnych. Uczestnicy programu
uzyskają informacje o zasadach zdrowego żywienia, jego następstw zdrowotnych,
skuteczności wcześnie podjętej zmiany nawyków i postaw u uczniów, jak też konsekwencji
zaniedbań w zakresie zdrowego żywienia. Pracownicy stołówek uzyskają informację jak
podać aby dzieci chciały jeść przygotowane posiłki. Udowodnione jest, że edukację
w zakresie zdrowego jedzenia należy rozpocząć od najmłodszych lat, wtedy wyrabiają się
prawidłowe nawyki. Po zrealizowaniu programu będzie dokonana szczegółowa diagnoza
badanej populacji dzieci.
Radna Jadwiga Mach wyraziła pozytywną opinię nt. programu, informując, że
uczestniczyła w wykładach dot. zdrowego stylu życia i uważa, że jest to program bardzo
dobry, dlatego cieszy się, że będzie kontynuowany.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie
projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
Ad 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 70 /III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy
społecznej udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 235-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w
Lublinie (druk nr 246-1).
Pani Anna Walczak dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia wyjaśniła, że statut
obowiązujący obecnie charakteryzuje się dużą szczegółowością struktury organizacyjnej
ośrodka. Dlatego każda zmiana związana z powstaniem nowego ośrodka wsparcia lub
zaprzestaniem działalności, czy zmiana siedziby wymaga aktualizacji statutu Zespołu.
Obecnie struktura organizacyjna, zasady funkcjonowania i szczegółowy zakres zadań
realizowany przez Zespół ośrodków Wsparcia został określony w regulaminie
organizacyjnym ustalonym zarządzeniem Prezydenta a przyjęcie przedkładanego projektu
uchwały przyczyni się do tego, że nie będą potrzebne tak częste aktualizacje statutu.
Komisja zajęła stanowisko jak niżej:
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
Ad 11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 20192020”(druk nr 248-1).
Na pytania radnej Jadwigi Mach

dot. kosztów programu, liczby osób

uczestniczących oraz sposobu naboru do programu odpowiedzi udzielił p. Adam
Mołdoch z-ca dyrektora CIK. Dyrektor poinformował, że adresatami programu
psychologiczno-terapeutycznego są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie. Osoby
zainteresowane mogą się sami zgłaszać, mogą być też skierowane przez MOPR, Zespół
Interdyscyplinarny i kuratorów sądowych.
Realizatorem programu jest CIK, a partnerami instytucje :MOPR, Komenda Miejska Policji,
Prokuratory Rejonowe, Zespoły Kuratorskie Służby Sądowej, Poradnie Zdrowia
Psychicznego, Areszt Śledczy, GKRPA, Ośrodek Leczenia Uzależnień, organizacje
pozarządowe. Program realizowany będzie przez trenerów posiadających odpowiednie
kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie.
Realizacja programu może odbywać się poprzez indywidualne spotkania z osobami
stosującymi przemoc lub w formie spotkań grupowych. W każdym roku realizacji programu
będzie powołana jedna 15 osobowa grupa. W związku z tym, że realizacja programu
oddziaływań psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
jest zadaniem administracji rządowej realizowanym przez samorząd terytorialny na
szczeblu gminnym i powiatowym, środki na jego obsługę pochodzą z budżetu państwa.
Jednostkowy koszt wynosi 846 zł, przy założeniu że grupa liczy 15 osób koszt całkowity
wyniesie 13.000 zł.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
12. Ocena zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 249-1).
Radna Jadwiga Mach zapytała o to, jak pracownicy MOPR radzą sobie z dużą ilością
pracy, wypłatą wielu świadczeń i realizacją programów 500+ oraz 300+.
Pani Edyta Kilianek-Hołówkowska z-ca dyrektora MOPR poinformowała, że
realizacją świadczeń socjalnych tj. świadczeń rodzinnych, wychowawczych,
alimentacyjnych, a także programów 500 PLus i 300 Plus zajmuje się 91 pracowników.
Pracownicy, aby rozpatrzyć i wydać w terminie decyzje muszą pracować w nadgodzinach.
Obecnie jest nadzieja, że sytuacja się zmieni ponieważ będzie rozłożony okres zasiłkowy.
Nie będzie kumulacji, jak dotychczas, kiedy należało wydać w ciągu 4 miesięcy aż 60 tys.
decyzji, bo tyle jest wszystkich świadczeń socjalnych. Zmiany w przepisach określają 2
terminy wydawania decyzji: w pierwszej połowie roku będą wydawane decyzje na
świadczenia wychowawcze, a w drugiej, od października do listopada - świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny. Taka sytuacja będzie korzystna dla pracowników, będą
mogli pójść spokojnie na urlop.
Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole: Komisja przyjęła Ocenę zasobów
Pomocy Społecznej.
13.Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za
2018 rok (druk nr 250-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole : Komisja
przyjęła sprawozdanie.
14.
W ramach punktu „Sprawy wniesione” głos zabrały radne Jadwiga Mach i Elżbieta
Dados. Radne zwróciły się do Pana Prezydenta z prośbą o informację, który z wydziałów
UM organizował Dzień Solidarności Międzypokoleniowej i z jakiego powodu radni nie
zostali powiadomieni o tym wydarzeniu.

Przewodnicząca podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu. Na tym posiedzenie
zakończono.
Przewodnicząca
Komisji ds.Rodziny
Rady Miasta Lublin
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Protokołowała
/-/ Grażyna Bielecka

Monika Orzechowska

