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Protokół 38/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 24 stycznia 2022 roku
W zastępstwie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbiety Dados,
posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Bubicz. W obradach Komisji
uczestniczyło 11. radnych zapewniając tym samym wymagane kworum. Radna Maja Zaborowska uczestniczyła w posiedzeniu, ale z powodów technicznych nie ma jej nazwiska
na początkowej liście obecności. Z kolei na końcowej liście obecności z tych samych powodów nie odnotował swojej obecności radny Robert Derewenda, również obecny na całym posiedzeniu Komisji.
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. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

w 2021 roku (druk nr 1311-1).
Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował zapis w protokole, że Komisja przyjęła
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w 2021.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Lublin (druk nr 1329-

1).
Pan Robert Żyśko, zastępca dyrektora ds. Strategii, Akademickości i Smart City,
został poproszony przez radnego Zbigniewa Jurkowskiego do złożenia gratulacji
w imieniu Komisji panu Mariuszowi Saganowi, dyrektorowi Wydziału Strategii
i Przedsiębiorczości, któremu przyznano Nagrodę Gwiazdy Dyplomacji Publicznej/
Public Diplomacy Star. Pan Robert Żyśko poinformował, że jest to nagroda dla osób
aktywnych w obszarze dyplomacji publicznej, upowszechniających wysokie standardy międzynarodowych kontaktów akademickich i naukowych. Dyrektor Sagan
jest propagatorem akademickiego Lublina na świecie i współtwórcą programu „Study in Lublin” akcentującego rolę międzynarodowej aktywności akademickiej w rozwoju miasta oraz Strategii Lublin 2020 i Strategii Lublin 2030. W dalszej kolejności
pan Robert Żyśko zapoznał radnych z genezą Strategii Lublin 2030. Przedłożony
projekt strategii jest wynikiem szeregu działań partycypacyjnych angażujących
mieszkańców Lublina poprzez takie działania jak spotkania, badania ankietowe, wywiady, warsztaty i spotkania tematyczne. W ramach tych działań udało się zebrać
kilkanaście tysięcy ankiet, opinii mieszkańców na temat wizji naszego miasta, które
były analizowane w tematycznych grupach roboczych, rekrutowanych spośród
mieszkańców, przedstawicieli Urzędu Miasta, przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, przedsiębiorców i środowiska akademickiego. W wyniku prac tych
grup roboczych powstał obszerny raport dotyczący kierunków rozwoju Gminy Lublin, który posłużył do wypracowania ostatecznego projektu strategii rozwoju mia-

sta, poddanego konsultacjom społecznym na wiosnę ubiegłego roku. Po analizie
wyników konsultacji i różnych, tematycznych opracowań eksperckich przystąpiono
do prac redakcyjnych Strategii Lublin 2030, która również została poddana konsultacjom społecznym, a po naniesieniu stosownych poprawek projekt strategii przedłożono Radzie Miasta. Wiceprzewodniczący Komisji wyraził się z dużym uznaniem
o twórcach, procesie tworzenia i o samej Strategii Lublin 2030. Jednocześnie zwrócił się ze szczególną prośbą, aby przy tworzeniu kolejnych takich strategii uwzględnić tematy społeczne odnoszące się do opieki senioralnej, do wszelkich aktywności
miasta dotyczących organizowania opieki społecznej dla różnych grup społecznych
i do obszaru ochrony zdrowia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

w 2021 r.
W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował zapis
w protokole, że Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej w 2021 r. w głosowaniu – 10 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
4. Spraw wniesionych nie było.

Na tym posiedzenie zakończono. Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim
uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.05 do godz. 15.25.
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