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Protokół nr 33
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 15 listopada 2021 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Ratuszu, w sali nr 2, trwało od godz.16.00
do 16.20.
W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych zapewniając wymagane ustawą
kworum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecni na
posiedzeniu byli radni: Elżbieta Dados, Piotr Gawryszczak, Marcin Jakóbczyk, Grzegorz
Lubaś, Monika Orzechowska.
Listy obecności radnych
stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli także dyrektorzy wydziałów UM i jednostek.
Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca komisji p.Jadwiga Mach, 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 zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1254-1).
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 12551).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z
dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania (druk nr 1275-1).
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego
odżywiania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” (druk nr
1276-1).
5. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1254-1).
W związku z brakiem pytań Wiceprzewodnicząca
poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
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Ad 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 12551).
W związku z brakiem pytań Wiceprzewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania (druk nr 1275 -1).
Wiceprzewodnicząca komisji p. Jadwiga Mach zapytała o jaką kwotę podrożeją usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pani Edyta Bujalska - Pawlak, z-ca
dyrektora MOPR pinformowała, że usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
po przyjęciu projektu uchwały będą droższe o 2 zł. Zmiana w wysokości opłat wiąże się
ze wzrostem od stycznia 2022 roku minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę i
wysokości minimalnej stawki godzinowej. Minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą
godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w 2022 roku wynosić będzie 19,70
zł.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w budżecie na rok
2022 założył wzrost stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych z kwoty 24 zł na kwotę
26 zł, oraz wzrost stawki za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych z kwoty
25,50 zł na kwotę 27,50 zł. W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodnicząca
poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projek uchwały – 6 głosów „za”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie
zdrowego odżywiania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”
(druk nr 1276-1).
Radna Jadwiga Mach Wiceprzewodnicząca komisji poprosiła o informacje dotyczące:
liczby dzieci, które wezmą udział w programie, w jaki sposób odbędzie się nabór i jak
długo będzie kontynuowany. Pani Barbara Danieluk z-ca Dyrektora w Wydziale
Zdrowia i Profilaktyki powiedziała, że założeniem programu polityki zdrowotnej
w zakresie zdrowego odżywiania dzieci jest objęcie ok 2 tys. dzieci szkół podstawowych,
w klasach 1-3.
Działania edukacyjne będą adresowane nie tylko do dzieci, ale również do
ich rodziców/opiekunów, a także kadry pedagogicznej i pracowników stołówek. Nabór
dzieci do programu odbywa się przez indywidualne zgłoszenie rodzica lub opiekuna.
Zwykle to odbywa się tak, że dyrektorzy szkół wyrażają wolę przystąpienia szkoły do
programu, następnie zbierane są indywidualne zgody przystąpienia do programu od
rodziców i pracowników pedagogicznych oraz stołówek szkolnych.
Organizatorom programu bardzo zależy na edukacji w zakresie zdrowego żywienia nie
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tylko dzieci, rodziców i nauczycieli, ale również pracowników kuchni, którzy przygotowują
posiłki uczniom.
Program realizowany będzie przez 3 lata, od 2022 do 2024 roku. W edycji która się
niedawno skończyła na 48 szkół podstawowych 37 uczestniczyło w programie. Wydział
dołoży starań, aby w nowej edycji uczestniczyło więcej szkół. Przedłożony program polityki
zdrowotnej jest zgodny ze strategicznymi działaniami określonymi w programie Zdrowie
dla Lublina na lata 2021 – 2025 w obszarze profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz
zgodnie z obecnymi przepisami prawa, program ten posiada pozytywną opinię Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projek uchwały – 6 głosów „za”.
Ad 5. W ramach spraw wniesionych komisja zapoznała się z pismem p. Artura Szymczyka
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, w którym zawarta jest informacja o wysokości
wynegocjowanej stawki czynszu dzierżawnego za lokal wynajmowany przez Fundację
SOS Ziemi Lubelskiej przy ul. Bronowickiej 3.
Na tym posiedzenie zakończono.
i dyrektorom za udział w posiedzeniu.
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/-/ Jadwiga Mach
Protokołowała
/-/Grażyna Bielecka

-3-

radnym

