BRM-III.0014.10.11.2020

Protokół nr 23
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 14 grudnia 2020 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym, trwało od godz.16.30 do 17.25.
W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecny był radny
Piotr Gawryszczak.
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, powitała radnych
i osoby zaproszone uczestniczące w posiedzeniu. Następnie przedstawiła porządek
posiedzenia, do którego radni nie wnieśli uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 918-1) wraz z autopoprawką (druk nr
918-2), po uprzednim zapoznaniu się z uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej na 2021 i opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Rady Miasta Lublin na 2021 r.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata 20212045 (druk nr 919-1) wraz z autopoprawką (druk nr 919-2) po uprzednim zapoznaniu się z
uchwałą RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały RML w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk 931-1).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 932-1).
5.Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert ( druk nr
934 -1).
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyczny
wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie
Miasta Lublina (druk nr 939 -1).
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki
paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych
choroby( druk nr 940 -1).
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu – „Zdrowie dla Lublina na lata 2021 – 2025”
( druk nr 941-1).
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców
z niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025” (druk nr 942 -1).
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10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy zębów
dla uczniów lubelskich szkół” (druk nr 943-1).
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień
ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina
( druk nr 944-1).
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Lublin 2021 – 2030 ( druk nr 945 - 1).
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021 – 2025 (druk nr
953 – 1).
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej seniorów
na terenie Miasta Lublin w latach 2021- 2025 (druk nr 955-1).
15.Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Rodziny na 2021 rok.
16.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt budżetu Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 918-1) wraz z autopoprawką (druk
nr 918-2), po uprzednim zapoznaniu się z uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej na 2021 i opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Rady Miasta Lublin na 2021 r.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej
Miasta Lublin na 2021 rok z autopoprawką - 8 głosów „za”, 1 „przeciw”,1 „wstrzymujący
się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata 20212045 (druk nr 919-1) wraz z autopoprawką (druk nr 919-2) po uprzednim zapoznaniu się z
uchwałą RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały RML w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk
931-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała
1 „wstrzymujący się”.
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Ad 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 932-1).
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 5.Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
( druk nr 934 -1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program
profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół
podstawowych na terenie Miasta Lublina (druk nr 939 -1).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Głos zabrał radny Grzegorz Lubaś, który
zapytał dlaczego program skierowany jest tylko do osób, które biorą w nim udział (67 % ogółu
dzieci z II klas), dlaczego nie włącza się pozostałych drugoklasistów do programu.
Pani Barbara Danieluk, z-ca dyrektora w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki poinformowała, że
program diagnostyczny wad wzroku dedykowany jest uczniom II klas szkół podstawowych co
związane jest z faktem, że w dotychczas obowiązujących przepisach w zakresie przeprowadzania
badań bilansowych brak jest badań wzroku uczniów w II klasie. Ankieta jest skierowana tylko do
uczestników programu. Warunkiem przystąpienia do programu jest pisemna zgoda rodziców
i zdarza się, że rodzice nie wyrażają zgody na udział dziecka w programie w związku z tym, iż jest
już indywidualnie objęte opieką lekarską. Czasami zdarza się, że rodzice nie są zainteresowani
uczestnictwem dziecka w programie, nie wyjaśniając przyczyn. W programie weźmie udział około
2 tys. uczniów klas II szkół podstawowych w 2021 roku. Przy założeniu, że program będzie
realizowany przez 5 lat zakładana liczba dzieci uczestniczących w programie wyniesie 10 tys.
Radna Jadwiga Mach zapytała w jakich grupach wiekowych wykonywany jest bilans zdrowotny
dzieci. Pani Barbara Danieluk z-ca dyrektora poinformowała, że najprawdopodobniej w wieku 7,
10 i 12 lat. Kompleksowe badania stanu zdrowia dzieci wykonywane są przez lekarzy rodzinnych,
którzy o ich wynikach raportują do NFZ, wgląd w te dane mają też rodzice. Wydział Zdrowia
i Profilaktyki nie ma dostępu do tych danych, gdyby wydział był zainteresowany musiałby
wystąpić do NFZ o ich udostępnienie.
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
Ad 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki
paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych
choroby (940 -1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu – „Zdrowie dla Lublina na lata 2021 – 2025”
( druk nr 941-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
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Ad 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców
z niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025” (druk nr 942 -1).
Przewodnicząca komisji p. Monika Orzechowska poprosiła o krótką informację dot. projektu
uchwały, szczególnie w kontekście nowych propozycji działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Pani Joanna Olszewska dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych powiedziała, że
przedstawiony program jest inaczej sformułowany niż wcześniejsze. Uwzględnia on duże
zapotrzebowanie na nowe usługi np.: asystenckie, wspierające w miejscu zamieszkania
i opieki wytchnieniowej. W programie opisane są szczegółowo działania dot. dostępności
osób niepełnosprawnych do wydarzeń w zakresie kultury, sportu, turystyki i edukacji. Program
działań na rzecz osób niepełnosprawnych był opracowany przez 26 osobowy zespół zadaniowy, w
skład którego weszli pracownicy wydziałów UM jak też organizacji pozarządowych, zajmujący się
niesieniem pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Radna Jadwiga Mach zapytała czy wzrasta liczba osób niepełnosprawnych w porównaniu
z ubiegłymi latami i jaki procent społeczeństwa stanowią osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Pani dyrektor Joanna Olszewska poinformowała, że nie ma dokładnych
danych statystycznych w tym temacie, co wynika m.in. z tego powodu, że jest kilka systemów
orzeczniczych. Z tego co p. dyrektor wiadomo ok.15 procent społeczeństwa w naszym mieście
posiada orzeczony stopień niepełnosprawności . Naukowcy szacują, że w woj. lubelskim łącznie
osoby niepełnosprawne stanowią 18 procent społeczności i co roku ta liczba rośnie.
Dla porównania w Lublinie w 2006 roku wydano 4400 orzeczeń o niepełnosprawności, w 2010 r. –
5100 natomiast w 2015 r. – 7640 . W latach 2014 -2019 średnio rocznie przybywało 6125 osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Radny Marcin Nowak zapytał czy udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom w czasie
pandemii. Odpowiedzi udzieliła p. Ewa Dumkiewicz - Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i
Wychowania informując, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielały porad od początku
pandemii. Ponadto nauczyciele szkół prowadzą lekcje rewalidacyjne, czy to w formie stacjonarnej
czy zdalnej. W szkołach specjalnych decyzje dot. realizacji podstawy programowej leżą w gestii
dyrektorów. W lubelskich placówkach oświatowych realizowany jest program zdalnie i stacjonarnie.
Radny Marcin Nowak poprosił o przypomnienie kwestii odpłatności za bilet komunikacji miejskiej czy opiekunowie dzieci niepełnosprawnych nie płacą za komunikację miejską tylko w czasie
dowożenia dzieci na zajęcia szkolne, a wracając do miejsca zamieszkania bez dziecka, ponoszą
odpłatność.
Pani dyrektor Joanna Olszewska poinformowała, że do 16 roku opiekunowie dzieci
niepełnosprawnych jeżdżą bezpłatnie a od 16 do 26 roku życia osoby niepełnosprawnej
opiekunom przysługuje prawo do bezpłatnego biletu po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze
po niego wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – placówka
oświatowa, ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii
zajęciowej.
Radna Jadwiga Mach poinformowała, że od niedawna działa telefon zaufania dla dzieci,
powołany przez Rzecznika Praw Dziecka – czy pani dyrektor wie, czy rzeczywiście działa
całodobowo. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor WOiW poinformowała, że jest takie
uregulowanie prawne, które daje możliwość kontaktu dzieciom z telefonem zaufania, ale dzieci z
placówek lubelskich korzystały z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Radna
Elżbieta Dados powiedziała, że z tego co Jej jest wiadome telefon zaufania miał być dostępny
całą dobę. Ostatnio dziennikarze sprawdzali i okazało się, że nikt nie odbiera telefonu, a rzecznik
Praw Dziecka zapewniał, że funkcjonuje całą dobę.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
Ad 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów lubelskich szkół” (druk nr 943-1).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radna Jadwiga Mach zapytała,czy są
na terenie miasta szkoły ponadpodstawowe w których nie ma gabinetu stomatologicznego. Pani
Barbara Danieluk z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki poinformowała, że w Lublinie
mamy 63 gabinety stomatologiczne na terenie szkół i 2 poza szkołami, ale blisko ich siedziby.
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Wszyscy uczniowie mogą być objęci pomocą stomatologiczną. Przewodnicząca komisji Monika
Orzechowska poprosiła o wyjaśnienie kto odpowiedzialny jest za to, z kim szkoła podpisuje
umowę na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Odpowiedzi udzieliła p. Ewa Dumkiewicz Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania informując, że w wielu szkołach obowiązują
umowy zawarte dawno temu, z podmiotami które wówczas podlegały pod Zakłady Opieki
Zdrowotnej. Dyrektor szkoły chcąc zmienić podmiot prowadzący gabinet stomatologiczny powinien
ogłosić przetarg na wynajem gabinetu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień
ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina
( druk nr 944-1).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radna Jadwiga Mach zapytała o
liczbę zaszczepionych osób w ubiegłym roku. Pani Barbara Danieluk z-ca dyrektora nie mogła
odpowiedzieć na pytanie w związku z problemami technicznymi i utratą połączenia internetowego.
Ustalono, że p. dyrektor udzieli odpowiedzi na Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
Ad 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Lublin 2021 – 2030 ( druk nr 945 – 1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
Ad 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021 – 2025 (druk nr
953 – 1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
Ad 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej seniorów
na terenie Miasta Lublin w latach 2021- 2025 (druk nr 955-1).
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”.
Ad 15.Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Rodziny na 2021 rok.
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na 2021 rok – 10 głosów „za”.
Ad 16. Nie wniesiono żadnych spraw w ramach ostatniego punktu posiedzenia komisji.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i dyrektorom za
uczestnictwo w posiedzeniu.
Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny
Rady Miasta
/-/ Monika Orzechowska
Protokołowała
/-/Grażyna Bielecka
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