Protokół 12/VIII/2019
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 14 października 2019 roku

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 8. radnych zapewniając tym samym wymagane kworum.
Listy radnych obecnych na posiedzeniu stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone - lista osób zaproszonych
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radna Maja Zaborowska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia
o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby punkt dotyczący wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji
był procedowany jako punkt 13. porządku posiedzenia.
Więcej wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji nie
zgłoszono.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019

rok (druk nr 407-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 6 głosów „za”,
1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się".
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).
Pani Irena Szumlak, Skarbnik Miasta Lublin, na prośbę radnego Popiela wyjaśniła, że zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wynikają jedynie ze zmian w uchwale budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 6 głosów „za”,
1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
3. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. (druk nr 412-1).
Pan Jerzy Kuś, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, na prośbę
radnego Piotra Popiela poinformował, że zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą: dodanego obszaru
piątego zadań Programu określającego działalność Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, części dotyczącej diagnozy problemów alkoholowych i poprawek redakcyjnych w celu osiągnięcia większej przejrzystości programu. Zadania określone w Programie wynikają z Narodowego Programu
Zdrowia oraz z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pan Kuś poinformował również, że Komisja Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych w Lublinie zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekt
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Lublin na 2020 r.
Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lublinie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się".
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.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że uwagi autorstwa prezesa Fundacji
Wolności, pana Krzysztofa Jakubowskiego dotyczące obywatelskiego projektu
uchwały w wersji papierowej dostarczono każdemu członkowi Komisji, a w wersji elektronicznej znajdują się w materiałach Komisji.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie – 1 głos „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się".
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 Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
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 4131).
Przewodnicząca Komisji zapytała o niewykorzystane środki zaoszczędzone po
rezygnacji wnioskodawców z przyznanych dofinansowań w ramach zadań:
„Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”,
w wysokości 21 tys. zł, „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych” w wysokości 113 tys. zł oraz „Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika” w wysokości 20 tys. zł, łącznie na kwotę 154 tys. zł. Pani Edyta Bujalska-Pawlak, zastępca dyrektora ds. pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie wyjaśniła, że wszystkie wnioski złożone w ramach zadań, na których
powstały oszczędności, spełniły kryteria niezbędne do otrzymania dofinansowania i zostały rozpatrzone pozytywnie. Pozostałe środki będą przesunięte na
zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”, gdzie wniosków jest zdecydowanie więcej.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
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 Komisji poleciła zapisanie w protokole, że Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji działań w
ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2018 roku.
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8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat

rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
położonych przy ul. Kosmonautów 51,51 a w Lublinie (druk nr 428-1).
Na prośbę Przewodniczącej Komisji pani Magdalena Pakuła, zastępca dyrektora ds. pieczy zastępczej i wspierania rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wyjaśniła, że ta nieruchomość użytkowana jest przez Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy al.
Piłsudskiego 17 w Lublinie (druk nr 432-1).
Pani Małgorzata Zdunek, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem Ds. Budżetu i Ewidencji Mienia na pytania radnych Piotra Popiela i Marcina Nowaka, wyjaśniła, że ww. lokal użytkowy o powierzchni 242 mkw. jest wynajęty Polskiemu Związkowi Niewidomych - Okręg Lubelski, z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności statutowej, a umowa zawarta będzie na na kolejny
okres 3 lat. Pani dyrektor dodała również, że na dzień dzisiejszy, w związku
z postępowaniem zwrotowym, sprzedaż nieruchomości z tym lokalem jest
wstrzymana, ale w maju przyszłego roku, po wejściu w życie nowych przepisów taka sprzedaż będzie możliwa.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy al.
Piłsudskiego 16 w Lublinie (druk nr 433-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin
położonej przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie (druk nr 450-1).
Pani Małgorzata Zdunek na prośbę radnego Marcina Bubicza, wyjaśniła że
o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych zwrócił się Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” w Lublinie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
(druk 443-1).
Pan Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, na prośbę radnego
Marcina Bubicza poinformował, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi został przygotowany na bazie programu obowiązującego w tym
roku i żadnych fundamentalnych zmian w tym programie nie wprowadzono.
Zmiany wynikają jedynie z doświadczeń dotychczasowej współpracy oraz konsultacji prowadzonych z organizacjami pozarządowymi i Radą Pożytku Publicznego oraz z powodu wygaśnięcie celów. Cele rocznicowe (700. rocznica nadania Lublinowi praw miejskich i 450. rocznica Unii Lubelskiej) zostały zastąpione
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nowym celem - realizacją ustawy wprowadzającej zapisy konwencji dot. sytuacji osób z niepełnosprawnością. Za przygotowanie programu, po konsultacjach społecznych, odpowiedzialne było Biuro Partycypacji Społecznej, działając we współpracy z komórkami organizacyjnymi.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
13. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
Radna Maja Zaborowska zgłosiła swoją rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji. Radny Piotr Gawryszczak zgłosił kandydaturę radnego Roberta
Derewendy. Radny Robert Derewenda wyraził zgodę. Radna Maja Zaborowska zgłosiła kandydaturę radnego Marcina Bubicza. Radny Marcin Bubicz wyraził zgodę. Innych kandydatur nie było. Przewodnicząca Komisji poddała obie
kandydatury pod głosowanie. Kandydatura Roberta Derewendy nie została
przyjęta w głosowaniu - 3 głosy „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się". Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany radny Marcin Bubicz w głosowaniu - 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
14. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca Komisji poinformowała radnych
o wyjazdowym posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w Lubelskim Hospicjum
dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Dokładną godzinę rozpoczęcia posiedzenia radni pozostawili sobie do uzgodnienia w późniejszym terminie.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 18.00 do godz. 18.40.

Protokołował

Przewodnicząca Komisji

/-/ Włodzimierz Królikowski

/-/ Elżbieta Dados

-4-

