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Protokół nr 24
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 25 stycznia 2021 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym, trwało od godz.16.00 do 16.20.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
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 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 967-1).
2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym zasobem Miasta Lublin na lata 2021-2025 (druk nr 968-1).
3. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w 2019 roku (druk nr 971-1).
4. 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 987 – 1).
5.Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny w 2020 roku.
6. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:

Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 967-1).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radny Piotr Breś poprosił o
informację dot. propozycji zmian w zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych. Pani
Ewa Lipińska dyrektor Wydziału Spraw Mieszkaniowych wyjaśniła, że projekt uchwały
wynika ze zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów i zmiany kodeksu cywilnego, które
weszły w życie w kwietniu 2019 roku. Na gminy został nałożony obowiązek podjęcia
uchwały w ciągu 24 miesięcy. Projekt uchwały określa w szczególności: kryteria wyboru
osób, z którymi zawierane będą umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta

Lublin, w tym wysokość dochodu gospodarstwa domowego oraz pierwszeństwo
uzasadniające oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu, tryb
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali, warunki, jakie musi spełniać lokal
wskazywany dla osób niepełnosprawnych, zasady przeznaczania lokali na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym zasobem Miasta Lublin na lata 2021-2025 (druk nr 968-1).
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. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i
Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w 2019 roku (druk nr 971-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole - Komisja
zapoznała się i przyjęła powyższe sprawozdanie.
Ad 4. 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 987 -1).
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radna Jadwiga Mach
zapytała, która z pozycji umieszczonych w wykazie usług świadczonych przez ośrodki
wsparcia jest nowa oraz jaka jest liczba osób korzystających z tego rodzaju wsparcia.
Pani Magdalena Pakuła z-ca dyrektora MOPR wyjaśniła, że proponowana w projekcie
uchwały zmiana dotyczy wprowadzenia w tabeli punktu 4 dotyczącego obiadów w
opakowaniu jednorazowym z własnym odbiorem.
Zawieszenie działalności ośrodków wsparcia dziennego spowodowało potrzebę
rozszerzenia zakresu usług o możliwość samodzielnego odbioru przez uczestników
obiadu z ośrodka, ponieważ zapotrzebowanie seniorów na taką formę pomocy jest duże.
Pani Anna Walczak dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia dodała, że w czasie
pandemii wzrosła liczba osób korzystających z obiadów. Ilość wydawanych obiadów
dziennie jest różna – są seniorzy którzy korzystają 2,3 razy w tygodniu, ale są też tacy,
którzy odbierają obiad codziennie. Ok. 120 seniorów dziennie w kilku lokalizacjach
odbiera obiady w opakowaniach jednorazowych. Koszt obiadu w opakowaniu
jednorazowym jest porównywalny z kosztem dowozu obiadów do seniora, dlatego
zaproponowana niniejszą uchwałą zmiana nie powoduje skutków finansowych dla budżetu
Gminy Lublin. Zaplanowane na działalność ośrodków wsparcia środki finansowe pozostają
na tym samym poziomie, zmianie ulega tylko forma usługi.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.

Ad 5.Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny w 2020 roku.
W związku z brakiem uwag do sprawozdania Przewodnicząca zaproponowała zapis w
protokole - Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z działalności za 2020 rok.
6. Nie zgłoszono tematów w ramach punktu „Sprawy wniesione”.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym
i dyrektorom za udział w posiedzeniu.
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