Protokół 19/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 18 maja 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.
Wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji nie zgłoszono.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk

2.

3.

4.

5.

nr 719-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis
w protokole, że Komisja zapoznała się i przyjęła powyższą informację.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk 722-1), po
zapoznaniu się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta
Lublin za 2019.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym
sprawozdaniem.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie - 5 głosów „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 647/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia
Uzależnień w Lublinie (druk nr 747-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 9 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 (druk nr 7491).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis
w protokole, że Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe sprawozdanie.
Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych radny Piotr Gawryszczak zaproponował rozpoczynanie posiedzeń Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej pół godziny wcześniej, tj. o 17.30. Radna Maja Zaborowska poprosiła o pozostawienie obecnej
godziny w związku z często przedłużającą się Komisją Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. W dalszej kolejności, w sprawach wniesionych,
Przewodnicząca Komisji nawiązała do dyskusji, która odbyła się na poprzed-1-

nim posiedzeniu Komisji Zdrowia, dotyczącej zwoływania posiedzeń Komisji
Rady Miasta Lublin oraz zarządzania trybu ich obradowania.
Elżbieta Dados: Proszę Państwa, chciałabym Państwu zasygnalizować sytuację, w której moje nazwisko oraz moja osoba została w TVP Lublin potraktowana w sposób, mówiąc delikatnie, niewłaściwy. Pan radny, który wypowiadał
się w telewizji skłamał, wypowiadał się niezgodnie z prawdą, świadczy o tym
nagranie z posiedzenia komisji, które jest dowodem na to co znalazło się
w moich ustach, a co usłyszało społeczeństwo Lublina. Proszę państwa, każdy
radny otrzymał maila, w którym wyraźnie jest napisane: „Zgodnie z przepisem
§ 76 ust. 1 Statutu Miasta Lublin posiedzenia Komisji Rady Miasta Lublin zwołuje Przewodniczący danej komisji – jest to opinia prawna Urzędu Miasta; Obradowania Komisji Rady Miasta Lublin w zdalnym trybie zarządza także Przewodniczący danej komisji, stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 2 ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw; Przewodniczący Rady Miasta Lublin nie posiada prawnie przypisanych kompetencji do zwoływania posiedzeń Komisji Rady Miasta Lublin ani
zarządzania obradowania tych Komisji w trybie zdalnym.” Tę opinię prawną
otrzymali wszyscy Państwo radni na swoje skrzynki mailowe.
Sekretarz Komisji: Tę opinię otrzymali tylko Przewodniczący Komisji.
Elżbieta Dados: W takim razie, tę opinię prawną proszę dostarczyć wszystkim
radnym Komisji Zdrowia.
Ponadto, w telewizji pojawiły się takie zdania: Radna Dados powiedziała: Ona
jest Przewodniczącą i ona decyduje. Też takich słów nie powiedziałam. I następne zdanie (to są cytaty): Większość ją wybrała i ona ma rację. Proszę Państwa, przez tyle lat mojego stażu w samorządzie, jestem zdruzgotana, że
wśród nas jest ktoś taki kto kłamie, i to kłamie jeszcze na łamach telewizji.
Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam, że swoją osobą zajęłam Państwa tutaj, myślę, że więcej takich sytuacji nie będzie, bo to wstyd. Pan Radny Derewenda, proszę.
Robert Derewenda: Szanowni Państwo, przeprosiłem już Panią Przewodniczącą przed sesją, ale przeproszę jeszcze raz. Rzeczywiście pomyliłem się
w wywiadzie telewizyjnym – Pani Przewodnicząca nie powiedziała, że to Przewodniczący decyduje, tylko powiedział to Pan Radny Nowak, że to Przewodniczący decyduje o sposobie, w jaki sposób odbywamy Komisje. Również, niedokładnie podałem słowa Pani Przewodniczącej, ja nie byłem przygotowany tak
jak Pani Przewodnicząca dzisiaj do tej sytuacji, dlatego, że nie odsłuchiwałem
wcześniej tego nagrania i nie spisywałem tych słów. Pani Przewodnicząca
mnie wcześniej o tym nie poinformowała, że będzie to cytowała, więc się nie
przygotowałem, dowiedziałem się przed sesją i przed sesją rzeczywiście te słowa odsłuchałem. Pani Przewodnicząca ma rację, bo rzeczywiście dokładnie tak
tych słów nie powiedziała, z tego co pamiętam Pani Przewodnicząca powiedziała tylko o tym, że większość ma rację, jak większość jest wybrana, to ta
większość po prostu decyduje. Rzeczywiście, mówiłem słowa z pamięci, nie cytowałem, nie miałem nagrania, w związku z tym nie mówiłem, że cytuję tak, co
do słowa. Jestem historykiem, jeżeli cytuję słowa, to podaję przypis, wiem jak
jest sprawa, a jeżeli opowiadam, to mogę się pomylić co do słowa i mogę przekręcić. Jeżeli Pani Przewodnicząca czuje się tym rzeczywiście dotknięta, a widzę że czuje się dotknięta, składam najszczersze ubolewanie. Jest mi przykro
z tego powodu. Mam nadzieję, że następnym razem jak będę mówił o Pani
-2-

Przewodniczącej postaram się dopełnić tak sytuacji, że jeśli będę podawał słowa Pani Przewodniczącej postaram się je, w miarę możliwości zanotować
i wtedy będę cytował. Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację. Nie miałem
na celu, w żaden sposób Pani Przewodniczącej ani obrazić, ani powiedzieć nic
nieprawdziwego i jeszcze raz mogę tylko i wyłącznie powiedzieć – przepraszam. Wobec wszystkich tutaj zebranych – przepraszam bardzo.
Elżbieta Dados: Panie Radny, ja mówiąc o tej sytuacji w telewizji, nie wymieniłam Pana nazwiska. Nie robię tego nigdy, jeżeli Pan poczuł się jakby urażony,
to, cieszę się, że Pan miał na tyle odwagi i wstał, i powiedział przepraszam, ale
przeraziło mnie to, co Pan powiedział w dalszej części swojego przemówienia,
że dalej będzie Pan notował moje słowa. Jak Pan będzie występował w telewizji, to Pan postara się dokładnie je przytaczać. Ja miałabym do Pana bardzo
wielką prośbę, żeby Pan jakby moją osobę przestał zauważać, chyba, że służbowo. Dziękuję Państwu. Państwo Radni, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć
o jednej sytuacji. Przyznam się szczerze, że nieczęsto oglądam Panoramę Lubelską, ale akurat trafiłam na tę inną Panoramę Lubelską, w której wypowiadał
się także jeden z Państwa Radnych, i który opisywał sytuację, że na Czechowie są prowadzone prace wykopaliskowe w celu odnalezienia grobów masowych osób pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa. W następnym zdaniu ten Pan Radny powiedział: „Wtedy, kiedy na sesji była mowa o grobach
Żołnierzy Wyklętych, osób, które mogą się tam znajdować, Radni Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka uśmiechali się”. No to jest już cios poniżej pasa. Dziękiję.
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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