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Protokół 28/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 22 lutego 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.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o nowym projekcie uchwały przekazanym
przez Przewodniczącego Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia przez Komisję:
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy al. Józefa Piłsudskiego 17 w Lublinie (druk nr 1041-1). Projekt uchwały został wprowadzony
do porządku posiedzenia jako punkt 8, w głosowaniu - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
Więcej wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji nie
zgłoszono.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

(druk nr 1006-1).
Radny Piotr Popiel, w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków
o 200 000 zł na program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) w ramach programu polityki zdrowotnej, rozdział 85149, wyraził
poparcie dla tego typu inicjatyw. Zwiększenie wydatków wynika z dostępności tylko
do droższej szczepionki, a w 2021 roku planuje się zaszczepienie ok. 500 dziewczynek w wieku 12 lat. Radny Popiel odniósł się również pozytywnie do zwiększenia wydatków o 90 000 zł na lubelską opaskę medyczną w ramach zadania dotyczącego pomocy społecznej, rozdział 85295. Pani Monika Lipińska, zastępca Prezydenta Miasta Lublin omówiła szerzej działania na rzecz seniorów w tym zakresie
jako kontynuację programu polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym
pomocy w formie całodobowych usług teleopieki. Ta teleopieka spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów i podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu
zadania o dodatkowe 200 opasek z ewentualną możliwością dokupienia kolejnych.
Pan Michał Wartacz, zastępca dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
poinformował, że w chwili obecnej z pierwszej puli 400 opasek rozdysponowano
wśród seniorów 300 szt. opasek. W ciągu tygodnia zostanie dostarczone pozostałe
100 szt. Obecnie jest przygotowane postępowanie na zamówienie wspomnianych
200 szt. opasek. Zainteresowanie jest duże ponieważ w naborze prowadzonym
przez Zespół Ośrodków Wsparcia w dniach 4-18 lutego br. zgłosiło się 876 osób
chętnych do wzięcia udziału w tym programie. Uwzględniając przypadki rezygnacji
z opasek przez seniorów podczas programu pilotażowego i ewentualną możliwość
dokupienia kolejnych opasek, o której mówiła Pani Prezydent, przewiduje się, że
zapotrzebowanie zostanie zrealizowane w całości.

Projekt uchwały został zaopiniowany poztywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia

17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 1007-1).
Pani Mirosława Puton, na prośbę radnego Piotra Popiela, wyjaśniła, że zmiany
w wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin wynikają jedynie ze zmian
w uchwale budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań psychologiczno-tera-

peutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025
(druk nr 1031-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym
sprawozdaniem.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyj-

nych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 (druk
nr 1033-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym
sprawozdaniem.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wcze-

snej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 1032-1).
Radny Piotr Popiel zapytał o coroczną, wyrażoną w procentach, ściągalność opłat
za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i
Ich Rodzin oraz przypomniał o swoim wcześniejszym wniosku o zwiększenie udziału gmin ościennych w utrzymaniu tego Ośrodka. Pani Agnieszka Zielińska-Bucior,
dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej poinformowała, że obecna ściągalność
wynosi 33%. Ściągalność wzrasta od początku działalności kiedy była na poziomie
poniżej 30%. Wartość 33% może nie jest imponująca, ale w porównaniu do innych
placówek funkcjonujących na terenie naszego kraju jest to bardzo wysoka. Następnie pani dyrektor omówiła procedurę egzekucyjną wobec pensjonariuszy Ośrodka
niepłacących za pobyt. W przypadku niepłacącego mieszkańca Lublina, wystawiany
jest tytuł wykonawczy i postępowanie egzekucyjne jest przekazywane do Wydziału
Egzekucji UM Lublin, w przypadku mieszkańca spoza Lublina, tytuł wykonawczy
trafia do Naczelnika Urzędu Skarbowego i środki też są egzekwowane, co za tym
idzie, nie ma potrzeby zawierania porozumień międzygminnych w tej sprawie,
szczególnie, że Ośrodek ma ograniczone możliwości w przyjmowaniu pensjonariuszy, a powinien zapewnić pierwszeństwo mieszkańcom Lublina.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin

z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1035-1) po uprzednim zapoznaniu się z opiniami związków zawodowych.
Pani Prezydent Monika Lipińska wyjaśniła, że powyższy projekt wynika bezpośred-

nio z uznania petycji w tej sprawie za zasadną przez Radę Miasta Lublin na ostatniej sesji i dotyczy rozszerzenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych opiekunom
towarzyszącym osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 26 rok życia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwo-

ju Gminy Lublin na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 1040-1).
Pan Robert Żyśko, zastępca dyrektora ds. Strategii, Akademickości i Smart City, na
prośbę radnego Piotra Popiela poinformował, że obecna Strategia Rozwoju Gminy
Lublin została przedłużona do końca 2021 roku, a szczegółowy harmonogram opracowania projektu Strategii Lublin 2030 został dołączony do projektu uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego

stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy al. Józefa Piłsudskiego 17 w Lublinie (druk nr 1041-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym
sprawozdaniem.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
9. Sprawy wniesione.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 15.35.
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