Protokół 16/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 27 stycznia 2020 roku
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 7. 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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocz-

nych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Lublin
– miasta na prawach powiatu położonej przy ul. Kosmonautów 78 w Lublinie (druk
nr 595-1).
Pan Tomasz Zdunek, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego i Obsługi
Technicznej Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
na prośbę Przewodniczącej Komisji, wyjaśnił, że 8 stycznia 2020 roku, zastępca
dyrektora DPS wystąpił z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej na
czas nieoznaczony w wysokości 90%, tj. 43 015,94 zł w związku z wygaśnięciem
analogicznej bonifikaty z końcem 2019 roku. DPS jest wyodrębnioną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz jednostką organizacyjną miasta, a wskazany zakres działalności spełnia warunek ustawowy udzielenia bonifikaty. DPS zgodnie z ustawą o finansach publicznych pokrywa swoje
wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane opłaty odprowadza na jego rachunek (celem opłat pobieranych od mieszkańców Domu w wysokości 70% dochodów nie jest osiągnięcie zysku przez gminę, lecz jedynie pokrycie części wydatków). Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu ponoszona przez DPS ma charakter redystrybucyjny – z jednej strony z budżetu miasta zostaną przekazane
środki na wydatki Domu w tym zakresie, z drugiej zaś opłata z tytułu trwałego zarządu stanowić będzie dochód budżetu miasta. Radny Piotr Popiel zaapelował do
władz Domu Pomocy Społecznej o większą współpracę z Komisją i zaproponował
wyjazdowe posiedzenie Komisji do DPS na ul. Kosmonautów 78.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej od

początku VIII kadencji do końca 2019 r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o uzupełnieniu sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej informacją dotyczącą Wiceprzewodniczących Komisji, poczynając od radnej Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak poprzez radnego Marcina Bubicza, radną Maję Zaborowska i ponownie radnego Marcina Bubicza.
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Komisja przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
3. W ramach spraw wniesionych radny Piotr Popiel nawiązał do wyjazdowego

posiedzenia Komisji w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
i zapytał o finansowanie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że finansowanie tych zabiegów może być
tylko w ramach dotacji przekazywanych przez samorząd, który nie ma innej
możliwości finansowania.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 18.00 do godz. 18.20.

Protokołował

Przewodnicząca Komisji

/-/ Włodzimierz Królikowski

/-/ Elżbieta Dados
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