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Protokół 27/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 25 stycznia 2021 roku
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 8. 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. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 967-1).
Pani Ewa Lipińska, dyrektor Wydziału Spraw Mieszkaniowych na prośbę radnego
Piotra Popiela uzasadniła projekt uchwały zmianą ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która weszła
w życie w kwietniu 2019 r. i nałożyła na gminy obowiązek przygotowania nowych
programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym w ciągu 24 miesięcy. Projekt uchwały określa kryteria wyboru najemców, tryb rozpatrywania i załatwiania
wniosków o najem lokali, warunki w lokalu wynajmowanym osobom niepełnosprawnych, zasady przeznaczania lokali na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zapisy zawarte w projekcie uchwały wynikają z doświadczenia w związku z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym, w tym
przy dotychczasowym rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej
i mają na celu obiektywną ocenę sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i życiowej wnioskodawców. Do projektu uchwały dołączono wniosek dla kandydatów na repatriantów o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i zaproszenie do osiedlenia się
na terenie miasta Lublin. Po przyjęciu uchwały nie będzie potrzeby przekształcania
lokali w lokale socjalne, np. w celu wykonania wyroku sądowego. Przy zaistnieniu
takiej potrzeby, każdy lokal będzie można wynająć na czas określony z najmem socjalnym i z socjalnym czynszem.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2021-2025 (druk nr 968-1).
Pani Ewa Lipińska na prośbę radnego Piotra Popiela, poinformowała, że zmiany
w powyższym programie na lata 2021-2025 wynikają z analogicznych przesłanek
jak w poprzednim projekcie uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
3. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Roz-

woju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w 2019 roku (druk nr
971-1).

W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym
sprawozdaniem.
Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie w głosowaniu – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w

2020 roku (druk nr 965-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym
sprawozdaniem.
Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie w głosowaniu – 7 głosów „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
5. 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).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

w 2020 roku.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym
sprawozdaniem.
Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie w głosowaniu – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
7. Sprawy wniesione.

W ramach spraw wniesionych radni mogli zapoznać się z dwoma tematami. Pierwszy dotyczył działań samorządu w czasie pandemii, drugi dotyczył procesu dystrybucji żywności w lubelskim Banku Żywności w związku z likwidacją jego siedziby.
Pani Monika Lipińska, zastępca Prezydenta Miasta Lublin omówiła działania na
rzecz mieszkańców w celu realizacji Narodowego Programu Szczepień i poinformowała, że mieszkańcy Lublina mający trudność w samodzielnym dotarciu do punków
szczepień mogą korzystać z nieodpłatnego transportu. Z takiego transportu zorganizowanego przez Miasto Lublin, realizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, osoby posiadające
I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami oraz osoby powyżej 70 roku życia, mające
obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. Mieszkańcy z ww. grupy
mogą kontaktować się z miejskim koordynatorem ds. transportu dzwoniąc na specjalną, dedykowaną szczepieniom infolinię. Grupy senioralne korzystające ze
wsparcia pomocy społecznej mogą liczyć na pomoc pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy rejestracji na szczepienia. Pani Małgorzata
Kępa-Mitura, kierownik referatu ds. promocji i ochrony zdrowia zrelacjonowała stan
szczepień w Domach Pomocy Społecznej w odniesieniu do pensjonariuszy i pracowników. Na pytanie radnego Piotra Popiela o przekazywanie informacji o punktach szczepień i o zasadach szczepień za pomocą łatwo widocznych plakatów pani
Kępa-Mitura stwierdziła, że cykl produkcyjny w poligrafii jest zbyt długi w stosunku
do zmieniających się tak dynamicznie przedmiotowych informacji. Następnie Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu pani Marzenie Pieńkosz-Sapieha, prezes Fundacji Bank Żywności w Lublinie, która zaznajomiła radnych Komisji z działalnością
Fundacji Bank Żywności i trudnościami wynikającymi z likwidacji siedziby Fundacji.

Fundacja korzysta z prywatnego, użyczonego lokalu przy ul. Młyńskiej. Obecnie
dystrybucja żywności została czasowo wstrzymana ponieważ Fundacja przygotowuje się do uruchomienia magazynu na ul. Grenadierów.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 15.55.
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