BRM-III.0014.5.10.2021
Protokół 35/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 15 listopada 2021 roku
Pod nieobecność Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbiety Dados, posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Bubicz. W obradach Komisji uczestniczyło 4. 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 zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021

rok (druk nr 1254-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 3 głosy „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 1255-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 3 głosy „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lu-

blin 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).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
4. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których

skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2022 r. (druk nr 1277-1).
W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował zapis
w protokole, że Komisja zapoznała się z przedmiotową informacją.
5. 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).
Pani Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki,
na prośbę radnego Piotra Popiela poinformowała, że do poprzedniego

programu edukacyjnego „Jedz z głową” w latach 2019-2021 przystąpiło 38 szkół
podstawowych, a ukończyło 37. Podjętą współpraca z tymi szkołami pani
Barbara Danieluk oceniła jako merytoryczną i układającą się wzorcowo.
Powyższy projekt uchwały dotyczy okresu realizacji 2022-2024 więc odbędzie
się nowa kwalifikacja do programu, a organizator - Wydział Zdrowia i Profilaktyki
będzie mobilizować do uczestnictwa w programie wszystkie 48 szkół
podstawowych w Lublinie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
6. Sprawy wniesione.

W ramach spraw wniesionych Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że na
najbliższym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej radni będą opiniowali projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, wraz ze swoimi ewentualnymi
poprawkami do tego projektu.
Na tym posiedzenie zakończono. Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim
uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.50 do godz. 16.00.
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