BRM-III.0012.10.8. 2019

Protokół nr 8
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 2 września 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 3, w ratuszu, trwało od godz. 16.30
do godz.16.55.
W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecni byli radni:
Piotr Gawryszczak i Marcin Jakóbczyk.
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 radnych, że
Prezydent Miasta wycofał projekt uchwały na druku 376-1 w sprawie utworzenia Centrum
Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i nadania
Statutu. Projekt ten umieszczony był w punkcie nr 6, ale w związku z jego wycofaniem
Przewodnicząca zaproponowała umieszczenie w tym punkcie ostatniego punktu
posiedzenia - Sprawy wniesione. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali porządek
posiedzenia po zmianie.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku (druk
nr 372-1).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według
stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku (druk nr 373-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk
nr 369-1).
4. 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 370-1).
5.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych
Domów „Kalina” i nadania Statutu (druk nr 375-1).
6. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019
roku (druk nr 372-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała następujący zapis
w protokole:
Komisja przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I
półrocze 2019 roku.
Ad. 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin

według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku (druk nr 373-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała następujący zapis
w protokole:
Komisja przyjęła Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta
Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019
rok (druk nr 369-1).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radna Jadwiga Mach poprosiła
o wyjaśnienie potrzeby zwiększenia o kwotę 20 tys. zł w rozdz.75095 "pozostała działalność –
działania w zakresie aktywności obywatelskiej" i określenie celu przeznaczenia tej kwoty. Pani
Mirosława Puton Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości poinformowała, że kwota ta będzie
przeznaczona na organizację Warsztatów Aktywizujących dla Kobiet pt. „Kobiety wiedzą co robią”,
które odbędą się na początku września.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 6 głosów „za”.
Ad 4. 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 370-1).
W związku z brakiem pytań przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 6 głosów „za”.
Ad.5.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych
Domów „Kalina” i nadania Statutu (druk nr 375-1).
Radna Jadwiga Mach zapytała o to, czy powstający ośrodek wsparcia będzie jednostką
samodzielną czy będzie funkcjonował w strukturach dps Kalina, ile osób będzie mogło
korzystać z ośrodka, ile osób będzie zatrudnionych, kiedy nastąpi otwarcie placówki.
W odpowiedzi na pytania radnej p. Andrzej Łaba dyrektor DPS Kalina poinformował, że
Gmina Lublin jest beneficjentem projektu w ramach RPO Woj. Lubelskiego na lata 20142020, który dał możliwość utworzenia Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych
Domów "Kalina". Jest duże zapotrzebowanie środowiska lokalnego na różne formy
wsparcia osób, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność zagrożone są
wykluczeniem społecznym. Ośrodek wsparcia realizowany był ze środków unijnych,
rządowych i samorządowych. Będzie samodzielną placówką, w której zatrudnione będą
opiekunki, pielęgniarki, kierownik, będzie też stanowisko administracyjne, łącznie planuje
się zatrudnienie 7 osób. Ośrodek rozpocznie działalność w połowie października 2019 r.,
a skorzysta z jego pomocy 16 osób na pobyt całodobowy i 20 osób na pobyt dzienny.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 7 głosów „za”.
6. W ramach spraw wniesionych komisja zapoznała się z treścią następujących pism:
6.1. pismo mieszkańca z dnia 07.08.2019 r. w sprawie podjęcia uchwały przez Radę
Miasta Lublin zakazującą organizowanie zgromadzeń proaborcyjnych,
6.2. pismo z dnia 28.08.2019 r. Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Lublinie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie MOPR
na 2020 rok na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na
rzecz mieszkańców Miasta Lublin.
W ostatnim punkcie porządku posiedzenia radni: Adam Osiński, Marcin Nowak i Jadwiga

Mach pytali o przebieg akcji ratunkowej podczas pożaru w DPS Betania. Dyrektorzy
p. Andrzej Łaba, p. Katarzyna Fus – dyrektor MOPR, p. Joanna Olszewska dyrektor
Wydziału Osób Niepełnosprawnych poinformowali, że akcja ratownicza przebiegała, mimo
trudnej sytuacji, spokojnie i w zorganizowany sposób. Pomagały wszystkie służby,
pracownicy i mieszkańcy. Przy transporcie podopiecznych korzystano z autobusów
komunikacji miejskiej, które podjeżdżały pod DPS na ul.Głowackiego i rozwoziły
podopiecznych do różnych domów pomocy społecznej.
Podopieczni DPS - 100 osób, w tym 50 osób leżących i 50 osób na wózkach inwalidzkich
w towarzystwie opiekunów zostali przetransportowani do:
•
•
•
•
•
•

DPS ul. Amestystowa – 10 osób
DPS Betania – 20 osób
DPS Kosmonautów – 22 osoby
DPS Matczyn – 13 osób
DPS Archidiakońska – 10 osób
DPS Kalina – 27 osób

Dyrektorzy zapewnili, że podopieczni mają zapewnione wszystko, co jest im potrzebne,
również pomoc psychologiczną. Kilka osób umieszczonych w DPS w Matczynie w dniu
dzisiejszym przywiezione zostały do Lublina, pozostałe zostaną przewiezione w dniu
jutrzejszym. Dyrektorzy odpowiadając na pytanie radnych o termin powrotu pensjonariuszy
do DPS przy ul. Głowackiego powiedzieli, że nikt w tej chwili nie może określić daty, choć
p.Prezydent zapewniał, że w ciągu roku budynek powinien być wyremontowany i oddany
do użytku.
Przewodnicząca Komisji, p.Monika Orzechowska podziękowała dyrektorom za ogromne
zaangażowanie i sprawny przebieg pomocy udzielonej podopiecznym DPS. Radni
nagrodzili brawami przedstawicieli służb pomocy społecznej za profesjonalizm i wzorowo
przeprowadzoną ewakuację.
Na tym posiedzenie zakończono.
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