Protokół 16/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 9 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. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. ( druk nr 720-1) .
Głos w powyższej sprawie zabrał radny Piotr Popiel prosząc o informacje na temat Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy jest przyjęte, że w sprawozdaniu pomija się jej
skład. Odpowiedzi udzielił Pan Jerzy Kuś – dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki
informując, że nigdy nie było praktykowane, aby w sprawozdaniu był podawany skład
osobowy. Jest on publikowany na stronie Miasta Lublin w Biuletynie Informacji Publicznej, tak
aby było go łatwo znaleźć. Jest to Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin.
W związku z brakiem dalszych pytań Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin w 2019 r. (druk nr 721-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.

3. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (druk nr 732-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał radny Pan Piotr Gawryszczak, pytając o zaistniałą
sytuację z Covid-19, że pomimo różnych działań zabezpieczających, gdzie pewna liczba osób
może stracić prace w tym osoby niepełnosprawne i w związku z tym. Czy przewidziane 350
tys. zł. dla Miejskiego Urzędu Pracy jest wystarczające. Odpowiedzi udzieliła Pani Joanna
Olszewska – dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych informując, że kwota ta wynika
z wyliczeń dokonanych przez Miejski Urząd Pracy jeszcze przed koronowirusem i jeśli zdarzą
się sytuacje, gdzie większa liczba osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych znajdzie się pod
Hospicjami Miejskiego Urzędu Pracy, trzeba będzie przeznaczyć większe pieniądze, które
wówczas zostaną przesunięte w ramach algorytmu na potrzeby Miejskiego Urzędu Pracy. W
tym roku o kwotę 1 mln 33 tys. zł. został zwiększony algorytm i potrzeby osób
niepełnosprawnych powinny być zabezpieczone. Natomiast w każdej chwili można
poprzesuwać zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach posiadanego
algorytmu z PFRONU.
W odpowiedzi na pytanie radnego Pana Piotra Popiela, Pani dyrektor Wydziału ds.
Osób Niepełnosprawnych wyjaśniła, iż w ostatnich latach zwiększenie o kwotę 1 mln 330 tys.
zł., jest pokłosiem tego, że w roku ubiegłym zostały zmobilizowane osoby niepełnosprawne,
które były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i przebywały na warsztatach terapii
zajęciowej. Również jednym z czynników wpływających na algorytm jest ilość osób
zarejestrowana w danym mieście np. w Lublinie. Dlatego też w sierpniu ubiegłego roku
przeprowadzone zostały akcje z osobami niepełnosprawnymi, tak aby mogli się zarejestrować
w Urzędzie Pracy w Lublinie.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy
projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”

pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
(druk nr 733-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.

5. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku zadań w ramach Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie
na lata 2016-2020 (druk nr 734-1).
Odpowiedzi na pytanie radnego Pana Piotra Popiela udzielił Pan Adam Mołdoch –
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wyjaśniając, że rok 2019 w mieście Lublin był
rokiem aktywnych niebieskich kart w ilości 1315 szt. Natomiast w 2018 roku było ich 1275.
Więc od 2016 roku jest niewielka tendencja wzrostowa o ilość wdrażanych procedur
niebieskie karty, co nie oznacza, że skala przemocy jest większa. Zgodnie z ustawą
procedury, Niebieska Karta jest wdrażana, kiedy jest uzasadnione podejrzenie zaistnienia
przemocy. Nie jest to stu procentowa pewność, że mamy do czynienia z przemocą i że każda
wdrożona Niebieska Karta potwierdza, że rodzina doznaje przemocy.
W związku z brakiem dalszych pytań Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk 735-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższą Ocenę pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymującym się”

pozytywnie

zaopiniowała powyższą ocenę.

7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie (druk nr 724-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
W ramach spraw wniesionych radna Pani Maja Zaborowska zapytała jakie dodatkowe
działania podjęło miasto w związku zaistniałą sytuacją wynikłą z epidemią Covid-19 odnośnie
osób, które mogą być poddane przemocy domowej. Odpowiedzi udzielił Pan Adam Mołdoch –

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informując, że w mieście Lublin mając na
uwadze epidemię COVID-19 zostały uruchomione dodatkowe numery telefonów dla ofiar
przemocy w rodzinie, bądź osób zagrożonych przemocą w rodzinie. Te numery dotyczą nie
tylko kobiet, ale wszystkich osób które czują się zagrożone. W każdej grupie roboczej zostało
wytypowane dwóch liderów, gdzie najczęściej pracownik socjalny podejmuje kontakt z ofiarą
przemocy, natomiast dzielnicowy podejmuje kontakt ze sprawcą przemocy, mając na uwadze
jaka jest sytuacja w danej rodzinie i jakie są podejmowane działania, czy przemoc nie
eskaluje. Kolejnym aspektem pracy w dobie koronawirusa, jeśli chodzi o działania
antyprzemocowe, gdzie każda ofiara przemocy jest proszona, aby w momencie kiedy jej i
dzieci dobro może być zagrożone, powinna się kontaktować bezpośrednio z pracownikiem
socjalnym, bądź z dzielnicowym Komisariatu Policji w Lublinie. Natomiast od około 2 tygodni
ponownie zostały uruchomione przyjęcia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar
przemocy w Rodzinie, przeważnie trafiają tam kobiety (również z dziećmi). I kiedy osoba
czuje się w jakikolwiek sposób wykluczona lub zagrożona, może w sposób nieodpłatny
pozyskać wsparcie w postaci bezpiecznego schronienia. Dodatkowo udzielane są porady
poprzez telefon i i elektronicznie.
Kolejne pytanie radny Pan Piotr Popiel skierował do Pana Prezydenta, pytając jakie
kroki podjęło miasto Lublin w związku z koronawirusem, zaznaczając, że takie informacje
chciałby dostawać co miesiąc. Natomiast Radna Pani Elżbieta Dados - Przewodnicząca
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaproponowała, aby Pan radny zwrócił się w formie
interpelacji do Pana Prezydenta o powyższe informacje. W odpowiedzi radny Pan Marcin
Bubicz wyjaśnił, że to nie jest kompetencja Prezydenta Miasta, jeśli chodzi o liczbę, ponieważ
takie informacje prowadzi SANEPID a przekazuje do publicznej wiadomości tylko i wyłącznie
Wojewoda lub osoba która reprezentuje Wojewodę.
Z kolei radny Pan Marcin Nowak w nawiązaniu do dwóch wcześniejszych wypowiedzi
Pana Radnego Piotra Popiela i Radnego Marcina Bubicza, chciałby uzyskać informacje na
temat jak dalej będą prowadzone działania odkażania miasta Lublina po wcześniejszej
interwencji jaką zgłosił. Również radny Pan Piotr Gawryszczak chciałby się przyłączyć do
tych głosów aby Komisja Zdrowia zaproponowała Panu Prezydentowi dezyderat prosząc o
informację jakie dotychczas miasto podjęło działania w walce z COVID-19.

Komisja w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” skierowała
dezyderat do Prezydenta Miasta z prośbą o informacje jakie dotychczas miasto podjęło
działania w walce z COVID-19.
Natomiast Pani dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na pytanie
radnego Pana Piotra Popiela wyjaśniła, że grupa osób bezdomnych, to grupa osób
szczególnie narażona na pandemie wirusa i podlega szczególnej ochronie, gdzie w chwili
obecnej wszystkie Ośrodki całodobowe i nocne są czynne.
Radny Pan Robert Derewenda zabrał głos w sprawie spotkań Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej, przypominając, że w zeszły czwartek ćwiczone było przez radnych 2,5
godziny zdalnej sesji i Komisje mogłyby się odbywać zdalnie będąc próbą przygotowania do
właściwej Sesji Rady Miasta. Radny kontynuując pytania, zapytał czy są jakieś przyczyny dla
których nie można odbywać tych spotkań zdalnie. W odpowiedzi Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Dados podziękowała za pytanie odpowiadając, że decyzje o takim sposobie
przeprowadzenia Komisji podjęli poszczególni radni Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Każdy radny był pytany z osobna czy chce online, czy chce aby Komisja odbyła się w sposób
tradycyjny. Natomiast przykład działalności Rady online zobaczymy w czwartek. Radny Pan
Robert Derewenda w odniesieniu do wypowiedzi Pani Przewodniczącej odpowiedział, że wie
kto o tym decyduje, bo o tym mówił Pan Przewodniczący Rady, ale pytanie brzmi czy jest
jakiś powód, który decyduje, bo jeśli jest wymagane od różnych instytucji, aby umożliwić
ludziom prace zdalną, to znaczy, że jeśli pracodawca nie umożliwia tej pracy zdalnej to są ku
temu powody. Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że powodem jest decyzja radnych
wchodzących w skład Komisji:„ a jeśli Pan radny Robert Derewenda uważa, że chce online
pracować, to mógłby Pan to zgłosić i wtedy zastanowilibyśmy się nad prowadzeniem Komisji
online”. Radny Pan Robert Derewenda zapytał kiedy był pytany o to czy chce online lub w
sposób tradycyjny. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że po rozmowie z Panią Martą –
protokolantką, która dzwoniła do Pana, wyraził Pan zgodę”. Pan Robert Derewenda wyjaśnił:
„że było pytanie czy wyrażam zgodę na godzinę 15.00, wyraziłem zgodę na godzinę 15.00 i
spytałem czy ta sesja nie może odbyć się w formie online i takie było moje pytanie. Wyraziłem
wręcz zdziwienie, że nie odbywamy online, bo przez 2,5 godziny ćwiczyliśmy samą sesje
Rady Miasta. Więc nikt mnie nie pytał, czy ja chce tak czy tak. Poza tym, to nie jest kwestia
tego czy my chcemy tak albo tak, czy też istnieje możliwość, bo poprzednim razem mieliśmy
sesje w sposób tradycyjny, bo nie istniała możliwość prawna, teraz istnieje możliwość
prawna, bo mamy platformę.” Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że o sesje należy pytać

Przewodniczącego Rady Miasta, natomiast protokolantka - Pani Marta twierdzi, że zadała
Panu takie pytanie: Czy wyraża Pan zgodę na to aby Komisja odbyła się w taki sposób”. Pan
radny Robert Derewenda poprosił aby następnym razem pytanie było skierowane w formie
pisemnej, ponieważ pytania takiego nie dostał. Kolejny głos w dyskusji zabrał radny Pan
Zbigniew Jurkowski twierdząc, że jest przeciwny, aby ktoś musiał odpowiadać pisemnie na
tak proste rzeczy. Również głos zabrał radny Pan Marcin Nowak tytułem wyjaśnienia: ”że o
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Przewodniczący Komisji. Pani Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej podjęła
taką decyzję i taka decyzja jest dla mnie wiążąca i jak wiadomo część Komisji obywa się
online a część stacjonarnie, bo takie decyzje podjęli Przewodniczący Komisji”.
Pani Elżbieta Dados Przewodnicząca Komisji Zdrowia w związku z brakiem dalszych
pytań zamknęła posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej dziękując wszystkim
uczestnikom i życząc wszystkim dużo zdrowia.
Posiedzenie trwało od godz. 18.00 do godz. 18.45.
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