Protokół 13/VIII/2019
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 14 listopada 2019 roku

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 4. 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.
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 511-1).
Pani Mirosława Puton, dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości, na prośbę radnego Marcina Bubicza wyjaśniła, że najistotniejsza zmiana uchwały budżetowej dotyczy rozdysponowania z rezerwy oświatowej 4,5 mln zł na dotacje dla jednostek
oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż miasto.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących 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 512-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się".
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami i podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów
na terenie Gminy Lublin (druk nr 520-1).
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu pani Barbarze Danieluk, zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki, która wyjaśniła, że poprzednia uchwała
z 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
na terenie Gminy Lublin nie dotyczyła instytucji opiekuna dziennego. W tym projekcie uchwały, w planie nadzoru została już ujęta instytucja opiekuna w dwóch
formach prowadzenia - opiekuna dziennego i opiekuna dziennego zatrudnionego
przez podmiot.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się".
4. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia
21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
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dziecięcych (druk nr 521-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się".
5. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia
21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (druk nr 522-1).
Pani Barbara Danieluk na prośbę Przewodniczącej Komisji wyjaśniła, że zmiana
uchwały podyktowana jest zmianą cen żywności i w konsekwencji zmianą stawki
żywieniowej z 6 zł na 7 zł. Powyższy projekt uchwały przewiduje również wprowadzenie zwolnienia z opłaty za pobyt w żłobku grupy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się".
6. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie (druk nr 523-1).
Pani Barbara Danieluk na prośbę Przewodniczącej Komisji poinformowała, że
miejsca w żłobku mogą uzyskać dzieci spełniające łącznie 3 podstawowe warunki
- odpowiedni wiek, stałe miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów na terenie
Gminy Lublin i praca lub nauka rodziców/opiekunów w systemie dziennym. Projekt
uchwały wprowadza zmiany dotyczące kryteriów preferencyjnych przy naborze
dzieci do żłobków, tj. płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez rodziców/opiekunów w Lublinie i poddanie dzieci obowiązkowym szczepieniom
ochronnym.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się".
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (druk nr
527-1).
Pani Monika Bardzka, zastępca dyrektora ds. wsparcia społecznego w Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie, na prośbę Przewodniczącej Komisji uzasadniła powyższą zmianę uchwały nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin ostatnią zmianą ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która obecnie nakłada obowiązek pobierania opłaty za pobyt w schronisku od osób bezdomnych wobec osób
niespełniających kryterium dochodowego. Osoba bezdomna będzie ponosić symboliczną opłatę, 7-8-10 zł miesięcznie, w zależności od dochodu ustalonego na
podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika
MOPR. Będzie również możliwość zwolnienia osoby bezdomnej z tej opłaty w uzasadnionych sytuacjach.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 3 głosy „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się".
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 Pań-
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stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr
528-1).
Pani Monika Bardzka, na prośbę Przewodniczącej Komisji poinformowała, że
w związku z wejściem w życie z dniem 8 października 2019 r. Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie zmiany algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, MOPR otrzymał dodatkowe środki w kwocie 410 245 zł. 81 tys. zł z tej kwoty PFRON przeznaczył na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe środki rozdysponowano w następujący sposób:
50 000 zł na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej; 249 245 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 30 000 zł na dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się".
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 529-1).
Pani Monika Bardzka, na prośbę Przewodniczącej Komisji uzasadniła konieczność
podjęcia uchwały wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się".
10. W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z harmonogramem prac nad
projektem budżetu na 2020 r.
Po tym punkcie porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji ogłosiła
przerwą na przejazd do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
11. Wizyta w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - zapoznanie się
z działalnością hospicjum.
Druga część posiedzenia Komisji odbyła się w siedzibie hospicjum przy ul. Lędzian 49. Ojciec dr Filip Leszek Buczyński, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie przywitał wszystkich gości i radnych
Komisji. Przewodnicząca Komisji podziękowała za zaproszenie i przypomniała jak
dużo radni dowiedzieli się na temat opieki paliatywnej podczas poprzedniej wizyty
w hospicjum i przypomniała również jak duże zainteresowanie wzbudziła idea ho spicjum wśród radnych miasta Lwowa, miasta partnerskiego miasta Lublin. Następnie ojciec Buczyński zapoznał radnych z problemami hospicjum dotyczącymi
refundacji leczenia, rehabilitacji, transportu medycznego, a w szczególności refundacji leczenia stomatologicznego. Poinformował o obowiązkach określonych ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, w której nie
uwzględniono niestety potrzeb uczniów niepełnosprawnych, niewspółpracujących
z lekarzem w trakcie leczenia stomatologicznego z powodu swej ułomności. Dla tej
grupy najbardziej skuteczne są zabiegi jednoczasowej, pełnej sanacji jamy ustnej
w znieczuleniu ogólnym i jest to jedyna szansa na zachowanie zdrowego uzębie-3-

nia. Środki finansowe na ten cel są jednak bardzo ograniczone. Dotyczy to ponad
połowy uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością w liczbie 752, ze szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów i przedszkoli specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, którzy nie będą mogli być skutecznie wyleczeni bez znieczulenia ogólnego. W hospicjum działa bardzo prężnie nowoczesny, profesjonalny i w pełni wyposażony gabinet stomatologiczny. W związku z tym, że świadczenia gwarantowane
nie mogą być finansowane ze środków samorządu (takie finansowanie nie należy
do jego właściwości), radni podjęli dyskusję na temat pomocy hospicjum w ww.
działaniach. Z dyskusji wynikło, że jedynie wskazanie błędów w ustawie i apelowanie do ustawodawcy o ich usunięcie zarówno przez Radę Miasta w formie stanowiska jak i przez Biuro Poselskie Joanny Muchy w formie apeli, interpelacji poselskich i informacji do wojewodów, ministerstw, Narodowego Funduszu Zdrowia, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie może spowodować pełną refundację satysfakcjonującą hospicjum.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.45 do godz. 18.30 z przerwą na przejazd do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
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