BRM-III.0012.10.9.2019

Protokół nr 9
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 14 października 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 3, w ratuszu, trwało od godz. 16.30
do godz.16.55.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 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.
Radni nie wnieśli uwag i propozycji do porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia :
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 4071).
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 408-1).
3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i
młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z
realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk
nr 410-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1119/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26
czerwca 2014 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży ( druk nr 411-1).
5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. (druk nr 412-1).
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 27/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Lublin na 2019 r.( druk nr 416-1) – projekt mieszkańców.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 68/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019
r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr 414-1).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 413-1).
9. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu
Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 415-1).

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Lublin Samorządowej Karty Praw Rodziny
(druk nr 451-1) – projekt grupy radnych.
11. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr
407-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 5 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 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 408-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy
dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w
związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży (druk nr 410-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 „głosów”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1119/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26
czerwca 2014 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży ( druk nr 411-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 „głosów”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. (druk nr 412-1).
Przewodnicząca oddała głos p.Piotrowi Dreherowi Przewodniczącemu Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Przewodniczący poinformował, że KRPA zgłosiła dwie poprawki do
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na
2020 r. i obydwie zostały przyjęte. Dotyczyły organizacji konkursu "Młodość w trzeźwości daje
możliwości " oraz udziału członków komisji w szkoleniach i konferencjach.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała przedstawiony na
2020 rok program.
Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 5 głosów „za”.
Ad 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 27/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia
2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Lublin na 2019 r.( druk nr 416-1) – projekt mieszkańców.
Pani Monika Orzechowska, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na posiedzniu
Komisji nie będzie obecny p.Krzysztof Jakubowski, Przewodniczący Komitetu Inicjatywy
Uchwałodawczej. W dniu dzisiejszym p.K.Jakubowski skierował do komisji pisma, które zostały
przekazane Państwu radnym w celu zapoznania się z ich treścią.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: 2 głosy "za", 1 "przeciw",
2 "wstrzymujące się".

Głos w sprawie projektu uchwały zabrał p. Piotr Dreher Przewodniczący Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie. Przewodniczący powołał się na Miejski
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w
Krośnie, z Jego rodzinnego miasta. Poinformował, że w małym mieście, liczącym 45 tysięcy
mieszkańców pracuje komisja w składzie o połowę mniejszym niż w Lublinie a wynagrodzenie
członków komisji wynosi 8 % minimalnego wynagrodzenia (tyle samo co u nas) za udział w
posiedzeniach: plenarnnym, grup roboczych zespołu motywującego do podjęcia leczenia
odwykowego, kontrolę przeprowadzoną w terenie w zakresie przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, udział w posiedzeniu zespołu opiniującego wnioski o
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 20 zł brutto za pełnienie jednej
godziny dyżuru telefonicznego pn. „Telefon zaufania”. W Lublinie członkowie komisji nie
uczestniczą w pracach Telefonu zaufania.
W KRPA w Lublinie pracują specjaliści: lekarze, psychologowie, kuratorzy zawodowi,
pracownicy MOPR i policji. Praca członków komisji nie polega tylko na opiniowaniu wniosków
o zezwolenie czy przeprowadzaniu kontroli, ale jest to praca z osobami i rodzinami, w których
występuje choroba alkoholowa i przemoc, jest to praca z ludźmi, którzy wymagają pomocy.
Dodatkowo członkowie komisji biorą czynny udział w pracach grup roboczych organizowanych
przez Centrum Interwencji Kryzysowej. Z danych, które są w posiadaniu komisji wynika, że liczba
wniosków w sprawie prowadzenia postępowania
o
zastosowanie obowiązku leczenia
odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu stale rośnie.
W tym miejscu posiedzenia radny Adam Osiński poinformował, że pomylił się w
głosowaniu, chciał zagłosować "przeciw" a zagłosował "za" przyjęciem projektu uchwały; zgłosił
wniosek o powtórzenie głosowania. Wniosek o reasumcję został zaopiniowany przez komisję
pozytywnie – 6 głosów "za", 1 "przeciw", 2 "wstrzymujące się".
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały, a
komisja zajęła stanowisko jak niżej:
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały – 0 głosów „za”, 3 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 68/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia
2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr
414-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 9 głosów „za”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28
marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 413-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 9 głosów „za”.
Ad 9. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju
Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 415-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole - Komisja przyjęła
powyższe sprawozdanie.
Ad 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Lublin Samorządowej Karty Praw
Rodziny (druk nr 451-1) – projekt grupy radnych.
Projekt uchwały miał być omówiony przez radnego Tomasza Pituchę, ale w związku z nie
przybyciem radnego na posiedzenie Przewodnicząca komisji oddała głos radnemu Marcinowi
Jakóbczykowi. Radny poinformował, że przedłożony projekt uchwały ma na celu wzmocnienie
rodziny i zagwarantowanie jej praw. Samorząd przyjmując Kartę Praw Rodziny chroniłby rodziny
przed wpływami ideologii kwestionujących naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety
i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa. Chociaż Konstytucja RP w art 18, 47, 48 ust. 1 i art.72
ust.1określa prawa rodziny, przyjęcie karty dałoby rodzinom szczególną opiekę i ochronę.

W ostatnim czasie zostały podjęte próby podważenia gwarantowanych konstytucyjnie praw
rodziców i dzieci poprzez przyjęcie Deklaracji LGBT+, która zawiera nie tylko ideologiczne
postulaty naruszające standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, ale też
zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć edukacji seksualnej. Dlatego konieczne jest
opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji RP. Radny powiedział, że
Karta m.in. przewiduje przyjęcie kodeksu dobrych praktyk, który będzie zawierał zbiór wzorcowych
rozwiązań pokazujących, jak praca wychowawcza szół może zostać zorganizowana w oparciu o
zasadę ich pomocniczości wobec rodziny. Ponadto radny przytoczył zapis z Karty dot. kwestii
współpracy z organizacjami pozarządowymi – powinny być finansowane projekty wspierające
rodzinę, a wykluczane te, które godzą w podstawowe wartości rodziny. Przyjmowanie programów
profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy i udzielanie pomocy jej ofiarom,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz realizację celów polityki zdrowotnej . Istniejące i
tworzone projekty, regulaminy i inne dokumenty z zakresu polityki społecznej powinny być
weryfikowane w zakresie wykluczenia prawnej dyskryminacji małżeństw i wychowywanych przez
nich dzieci. Radny stwierdził, że przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodziny jest
zabezpieczeniem przed tym, że ktoś zechce wprowadzićw naszym mieście taką kartę jak
w Warszawie.
Radna Elżbieta Dados wyraziła opinię, że polityka społeczna miasta zabezpiecza bardzo dobrze
prawa rodziny i nie jest konieczne przyjmowanie karty. Dopytywała, w jaki sposób rodziny zostaną
powiadomione, w przypadku przyjęcia karty, o jej istnieniu. Radny Marcin Jakóbczyk poinformował,
że poprzez internet lub media społecznościowe.
Radna Jadwiga Mach w swojej wypowiedzi stwierdziła, że prawa rodziny są opisane w
Konstytucji RP, a karta w takiej formie, w jakiej jest przedstawiona uderza w samorząd. Odniosła
się do zapisów znajdujących się w karcie podkreślając, że żadne instytucje samorządowe nie
uderzają w rodzinę i nie ograniczają ich konstytucyjnych praw. W placówkach oświatowych jest
przestrzegane prawo, a karta sugeruje, że nie jest. Dyrektor placówki odpowiada za programy
przyjmowane do realizacji w szkole i to z nim rodzice zawsze mogą rozmawiać nt. realizacji tych
programów. Czyni to w imieniu rodziców wybrana przez nich Rada Rodziców. "Kodeks dobrych
praktyk", kto miałby go opracować i w jakim celu, przecież rodzice są na bieżąco informowani
przez szkołę o przysługujących im uprawnieniach. Ingerencja samorządu w decyzje rodziców o
wyborze rodzaju opieki nad dzieckiem też byłaby nie na miejcu, nie można stwarzać takich
mechanizmów i narzucać rodzicom zdania. Promowanie dobrych praktyk w sektorze prywatnym –
kto miałby to robić i w jaki sposób. Radna odniosła się też do zapisu w karcie "Powołanie
Rzecznika Praw Rodziny, którego zadaniem będzie prowadzienie infolinii lub skrzynki kontaktowej
umożliwiającej przesyłanie zgłoszeń". Radna Jadwiga Mach wyraziła zdziwienie, że zadaniem
rzecznika byłoby zbieranie informacji. Każda rodzina obecnie ma możliwość zgłosić naruszenia,
czy łamanie ich praw np.w Telefonie zaufania czy Rzecznikowi Praw Dziecka, są też inne
możliwości. Radna stwierdziła, że nie ma żadnych działań ze strony samorządu, które ograniczają
konstytucyjnie gwarantowane prawa rodziny. Ani Wydział Oświaty i Wychowania, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, czy Wydział Zdrowia i Profilaktyki w swojej działalności nie podważają praw
rodziny.
Radny Adam Osiński wyraził opinię, że samorząd nie powinien wkraczać w nie swoje
kompetencje. W placówkach oświatowych działają rady rodziców i samorządy uczniowskie, które
w każdym przypadku zaistnienia nieprawidłowości mogą wystąpić do dyrekcji lub organów
wyższego szczebla z informacją o zaistniałej sytuacji.
Na tym dyskusję zakończono. Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały – 2 głosy „za”, 4 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
11. Nie zgłoszono spraw w ramach tego punktu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny
Rady Miasta Lublin
Protokołowała
/-/ Grażyna Bielecka

/-/ Monika Orzechowska

