BRM-III.0014.5.12.2021
Protokół 37/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 13 grudnia 2021 roku
Pod nieobecność Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbiety Dados, posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Bubicz. 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 uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk

nr 1258-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1258-2), po uprzednim zapoznaniu się
z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej na 2022 rok i opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Rady Miasta Lublin na 2022 rok.
Na prośbę radnego Marcina Nowaka, pani Mirosława Puton, dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości, omówiła w ww. autopoprawce dochody i wydatki w stosunku
do przedstawionych dochodów i wydatków zawartych w przedłożonym wcześniej
projekcie uchwały budżetowej. W autopoprawce zaproponowano zwiększenie dochodów o kwotę 45 529 148 zł, co wynika ze zwiększenia dochodów własnych,
zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków europejskich, zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek
samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień oraz zmniejszenia dotacji
celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z
organami administracji rządowej i innymi podmiotami. W autopoprawce zaproponowano również zwiększenie wydatków o kwotę 47 437 134 zł, co wynika ze zwiększenia wydatków na zadania własne realizowane bez udziału i z udziałem środków
europejskich, na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do
realizacji na podstawie umów i porozumień, na zadania realizowane na podstawie
umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami oraz na
zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Następnie
pani Mirosława Puton omówiła szczegółowo jakie projekty, działania, programy, inwestycje i remonty będą realizowane w ramach ww. zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie –
7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr

1259-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1259-2), po uprzednim zapoznaniu się
z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały
RML w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie –
7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

(druk nr 1291-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1291-2).
Na prośbę radnego Piotra Popiela, pani Mirosława Puton, poinformowała, że
zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 77 mln zł wynika ze zmniejszenia się
wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej spowodowanym zmniejszoną
liczbą pasażerów w okresie pandemii COVID-19, ze zmniejszenia się wpływów ze
sprzedaży działek w związku z m.in. koniecznością wycofania się ze sprzedaży nieruchomości spowodowaną ustawowym przedłużeniem możliwości ubiegania się
o zwrot nieruchomości w okresie pandemii, ze zmniejszenia wpłat z zysku jednoosobowych spółek, ze zmniejszenia rozliczenia podatku VAT, m.in. z uwagi na niższą niż zakładano realizację wydatków majątkowych, głównie w ramach projektu
„Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta wynika m. in. z dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, z utworzenia rezerwy celowej na
zadania inwestycyjne oraz ze zwiększenie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych. Natomiast w przychodach i rozchodach proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 100 mln zł z tytułu dodatkowej emisji obligacji komunalnych na pokrycie ubytków w dochodach będących m.in. skutkiem
trwającej pandemii COVID-19, w tym na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków europejskich.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie –
7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
4. 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 1292-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1292-2).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie –
6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Al. Tysiąclecia na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
(druk nr 1302-1).
Pan Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem, na prośbę
radnego Adama Osińskiego, poinformował, że przedmiotem uchwały jest wyrażenie
zgody na sprzedaż na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 1 ha pod cele in westycyjne.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Sys-

temu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w Latach 2022-2024 (druk nr
1298-1).
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 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla

Miasta Lublin (druk nr 1288-1).
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”.
8. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r. (druk nr 1290-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profi-

laktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia” (druk nr 1296-1).
Pani Monika Lipińska, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, w związku z pytaniem
radnego Piotra Popiela o koszty programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych
u osób powyżej 65 roku życia poinformowała, że szacunkowy koszt realizacji programu planowany jest na kwotę 300 tys. zł. Na koszt szczepienia składa się: lekarskie badanie kwalifikacyjne, wykonanie szczepienia właściwą szczepionką, utylizacja odpadów, edukacja pacjenta, akcja informacyjna na terenie poradni, ankietowanie uczestników programu i sprawozdawczość. Jednostkowy koszt wykonania
szczepienia w podmiocie leczniczym oszacowano na 300 zł za jedną osobę. Jest to
nowy program i rozszerzenie go będzie uzależnione od wyniku monitorowania zarówno zainteresowania programem, jak i ewentualnego spadku zachorowań wśród
beneficjentów programu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok.

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Komisji polecił zapisanie w protokole, że Komisja przyjęła plan pracy w głosowaniu – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
11. Sprawy wniesione.

W ramach spraw wniesionych Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że do
Komisji wpłynęło stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie
projektu połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im.
Jana Bożego. Komisja zapoznała się z przedmiotowym stanowiskiem.
Na tym posiedzenie zakończono. Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim
uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.05 do godz. 15.55.
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