BRM-III.0014.5.9.2021
Protokół 34/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 18 października 2021 roku
Pod nieobecność Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbiety Dados, posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Bubicz. W obradach Komisji uczestniczyło 7. 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 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Michałowo

(druk nr 1219-1).
Pani Mirosława Puton, dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości, na prośbę radnego Piotra Popiela poinformowała, że po podjęciu przez Radę Miasta przedmiotowej
uchwały zostanie zawarta umowa z Gminą Michałowo, na podstawie której, zostaną
przekazane środki w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Punktu Pomocy Osobom Potrzebującym, udzielającego pomocy na
rzecz migrantów przekraczających granicę z Białorusią. Punkt utworzony został
w budynku OSP w Michałowie, gdzie zorganizowana została ogrzewalnia wraz
z zapewnieniem posiłku, ciepłych ubrań, butów, itp. Po wykorzystaniu pomocy finansowej, Gmina Michałowo przedstawi faktury potwierdzające celowe wykorzystanie pomocy, które będą stanowiły podstawę do przyjęcia rozliczenia, a w przeciwnym przypadku zażądania zwrotu. Pani Mirosława Puton, odpowiadając radnemu
Marcinowi Nowakowi wyjaśniła, że: a. Miasto Lublin nie ma rozeznania o skali pomocy z innych gmin; b. to Gmina Michałowo zwróciła się do Miasta Lublin o udzielenie pomocy finansowej.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

(druk nr 1220-1).
W związku z pytaniem radnego Piotra Popiela o ewentualną autopoprawkę do tego
projektu uchwały, Pani Mirosława Puton wyjaśniła, że będzie taka autopoprawka.
Autopoprawka ta wynika z wniosków złożonych po terminie wyznaczonym na dwa
tygodnie przed sesją Rady, a ujęcie ich w zmianach uchwały budżetowej jest konieczne jeszcze w październiku, a nie w listopadzie. Przykładowo, takim wnioskiem
jest zwiększenie środków na realizację Dworca Metropolitalnego.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
3. 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 1221-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na rzecz Ośrodka Leczenia Uzależnień

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie prawa nieodpłatnego użytkowania udziału 10743/119700 części w nieruchomości położonej
w Lublinie przy Al. Tysiąclecia 5 oraz udziału 53933/260800 części w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mieczysława Karłowicza 1 (druk nr 1227-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 462/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia

21 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie (druk nr 1224-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
6. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Roz-

woju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w 2020 roku (druk nr
1215-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 874/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin

z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr
1235-1).
Pani Monika Lipińska, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, w związku z pytaniem
radego Piotra Popiela o poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Miasta Lublin, oraz o to czy ten poziom przekracza wymagane 6% uprawniające do
zwolnienia ze składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poinformowała, że ten poziom znacznie przekracza 6%, stąd Urząd był wielokrotnie wyróżniany za przyjazność w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.
Podobnie wysoki poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami można zaobserwować w jednostkach pomocniczych Miasta.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organi-

zacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 1237-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
9. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana

jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 1236-1).

Pan Sławomir Skowronek, dyrektor Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych,
na prośbę Wiceprzewodniczącego Marcina Bubicza wyjaśnił, że w roku 2022 Miejska Korporacja Komunikacyjna zgłosiła akces do zatrudnienia 230. skazanych, którzy mogliby wykonywać prace społecznie użyteczne przy myciu pojazdów komunikacji miejskiej i sprzątaniu pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych. Radny Piotr
Popiel zauważył, że Spółka MOSiR „Bystrzyca” zgłosiła akces tylko na 6. skazanych i zaapelował do Spółki o zwiększenie tej liczby w związku z możliwością wykorzystania pracy skazanych w porządkowaniu terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego. W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z przedmiotową informacją.
10. Sprawy wniesione.

W ramach spraw wniesionych Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że do
Komisji wpłynęło pismo z Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
przy Międzyzakładowym Zespole Żłobków - apel pracowników lubelskich żłobków o
podwyższenie wynagrodzeń. Komisja zapoznała się z przedmiotowym apelem.
Na tym posiedzenie zakończono. Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim
uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.05 do godz. 15.30.
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