Protokół nr 10/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyło się w sali nr 3 w Ratuszu,
uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2)
stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście wymienieni na liście obecności
stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.
Posiedzenie trwało od godziny 18:00 do 18:35.
Nie był obecni radni: Marcin Bubicz, Marta Wcisło i Maja Zaborowska.
Posiedzeniu przewodniczyła p. Elżbieta Dados – Przewodnicząca Komisji.
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 roku (druk
nr 318-1).
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 315-1).
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 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 20192023”(druk nr 337-1).
10. Sprawy wniesione.

Z uwagi na brak sprzeciwu porządek został przyjęty i nikt nie zgłosił do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1).
Z uwagi na brak pytań i uwag Przewodnicząca kazała zaprotokółować, że „Komisja
przyjęła powyższe sprawozdanie”.
Ad 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).
Z uwagi na brak pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W
głosowaniu: 3 głosy „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” - projekt pozytywnie nie
uzyskał wymaganej większości głosów.
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 roku
(druk nr 318-1).
Komisja zapoznała się z powyższymi pismami i nikt z radnych nie zadawał dodatkowych
pytań.
Ad 4. Raport o stanie miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 314-1).
Z uwagi na brak pytań Przewodnicząca poddała raport pod głosowanie, w wyniku którego
Komisja zaopiniowała go pozytywnie głosami: 3 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr
319-1).
Z uwagi na brak pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W
głosowaniu: 3 głosy „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” - projekt nie uzyskał
wymaganej większości głosów.
Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy od 18.15 do 18.20.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 315-1).
Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Popiel, który zwrócił się o wprowadzenie do projektu
uchwały, który omówiła dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Mirosława Puton. Po
wysłuchaniu pani dyrektor, Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie w
wyniku którego Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie (3 głosy „za”, 2 „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 3161).
Z uwagi na brak pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie w wyniku

którego, Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie (3 głosy „za”, 2 „przeciw”, 1
„wstrzymujący się”).
Ad 8. Projekt 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).
Z uwagi na brak pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie w wyniku
którego, Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie (6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”).
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).
Z uwagi na brak pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie w wyniku
którego, Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie (6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”).
Ad 10. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca poinformowała członków Komisji, że zwołuje posiedzenia jedynie w
sytuacjach gdy jest to konieczne i apeluje do członków Komisji, że jeśli mogą się spóźnić
na posiedzenie to powinni powiadomić ją wcześniej, aby uniknąć sytuacji konfliktowych.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółował:

Łukasz Kowalczyk

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Dados

