BRM-III.0014.5.2.2022
Protokół 39/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 28 lutego 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.
Listy radnych obecnych na posiedzeniu stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
protokołu.
W związku z zapowiadanym, nieodległym przybyciem na posiedzenie Komisji pani
Konsul Ukrainy w Lublinie, Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował przeniesienie
punktu 1. na koniec porządku posiedzenia. Informacja o przygotowaniu Miasta Lublin
w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę została umiejscowiona w porządku jako punkt 6, w głosowaniu - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się".
Więcej wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji nie
zgłoszono.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

(druk nr 1335-1).
Na wstępie, pani Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin przedstawiła radnym pana
Mariusza Turczyna, nowo powołanego dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości.
W związku z pytaniem radnego Piotra Popiela o przyjęte zadanie z Budżetu Obywatelskiego związane z budową placu zabaw przy stadionie „Sygnał” i o kolejność
realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego pani Sternik poinformowała, że wprowadzona zmiana w budżecie polega na przesunięciu wydatków między rozdziałami,
a w tegorocznym budżecie miasta, poza środkami na nowe projekty z nowej edycji przewidziano 3 miliony na projekty zaległe, które w miarę możliwości będą sukcesywnie realizowane. Co do kolejności, to rekomenduje się, aby projekty zaległe
realizowane były chronologicznie z uwzględnieniem dzielnic, w których nie zostały
one jeszcze wykonane. Pani Skarbnik, na prośbę radnego Popiela zobowiązała się
do przekazania radnemu w formie pisemnej uzasadnienia braku realizacji wspomnianego wyżej zadania.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z

dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1336-1).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Lublin „Korpus

Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (druk nr 1341-1).
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Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku

Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr
1342-1).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocz-

nych z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność Miasta
Lublin - miasta na prawach powiatu, położoną przy ul. Bartosza Głowackiego 26,
26a w Lublinie (druk nr 1353-1).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
6. Informacja o przygotowaniu Miasta Lublin w związku z agresją Federacji Rosyjskiej

na Ukrainę.
Pani Monika Lipińska, zastępca Prezydenta Miasta Lublin i pan Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin przedstawili zakres działań solidarnościowych i pomocowych na rzecz uciekających przed wojną obywateli Ukrainy oraz poinformowali
o zakresie prac zespołu koordynującego od znalezieniu miejsca i dachu nad głową
poprzez codzienną pomoc bytową do pomocy psychologicznej. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i na Ukrainie, i na granicy, i w samym Lublinie jednostki
Miasta są przygotowane na systematyczne rozszerzanie wsparcia na inne sfery życia (żłobki, przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna). Przy Centrum Kultury w Lublinie zorganizowano Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie przez który przepływają informacje o wszelkiej pomocy na terenie miasta - pomocy systemowej oferowanej przez urząd miasta oraz organizacje pozarządowe, a także oddolnej pomocy od mieszkańców Lublina. Komitet, przez całą dobę zajmuje się udzielaniem bieżącej pomocy i informacji osobom z Ukrainy oraz koordynacją prac organizacji pomocowych oraz wolontariuszy, koordynacją działań w zakresie przydzielania miejsc
zakwaterowania w domach prywatnych. Dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę i potrzebują pomocy utworzono numer alarmowy 533-39-15-69 pod którym wolontariusze udzielają informacji w zakresie spraw socjalno-bytowych, wsparcia psychologiczno-medycznego oraz pomocy prawnej. Obecnie na terenie Lublina, w pięciu lokalizacjach działają interwencyjne punkty noclegowe dla uchodźców, a planowane są kolejne lokalizacje. W tych lokalizacjach są przygotowane miejsca noclegowe zabezpieczone w żywność, ubrania, pościel, środki higieny osobistej i zabezpieczenie dla dzieci (łóżeczka, przewijaki, itp.). Koordynacją zapewnienia wyżywienia oraz opieką nad osobami szukającymi schronienia zajmuje się Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie wspólnie z pracownikami Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszami. W miejscach tych działają zespoły pierwszego kontaktu świadczące
pomoc psychologiczną i językową. Przyjmowaniem i dystrybucją darów zajmuje się
Polski Czerwony Krzyż, Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Polska Akcja Humanitarna. Osoby, które przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie,
uruchomiono numer telefonu, gdzie można zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy
niezbędne ukraińskim rodzinom. Przygotowano punkty informacyjne na stacjach
PKP i PKS wspólnie ze służbami Wojewody, organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Zabezpieczono bezpłatne testy przeciw COVID-19 i tak samo planuje
się zabezpieczyć bezpłatne szczepienia dla obywateli Ukrainy. Należy zorganizo2

wać i być przygotowanym na udostępnienie większej ilości miejsc noclegowych,
które ewentualnie pozyska się w akademikach, niektórych hotelach i innych obiektach zbiorowego zamieszkania. Sekretarz wyjaśnił, że informacja o lokalizacji
miejsc noclegowych nie jest zamieszczana na stronach internetowych ze względu
na potrzebę zapewnienia znajdującym się tam uchodźcom spokoju i bezpieczeństwa. Wiceprzewodniczący Komisji przed oddaniem głosu pani Swietłanie Horbowskiej, Konsul Ukrainy w Lublinie poprosił wszystkich obecnych o powstanie i zaproponował uczczenie minutą ciszy poległych bohaterów narodu ukraińskiego. Pani
konsul opowiedziała o walce narodu ukraińskiego, o ewakuacji i sytuacji na przejściach granicznych, podziękowała Miastu Lublin, mieszkańcom i wszystkim Polakom za chęć niesienia pomocy i za okazane dary serca. Prosiła również o zrozumienie, tłumacząc nieufność swoich rodaków stresem, brakiem znajomości języka,
wielogodzinną gehenną i możliwością nadużyć z obu stron. Radni apelowali o lepszy dostęp do informacji dla Ukraińców i dla chętnych do niesienia pomocy, o zwolnienie z opłat za miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania i o zwolnienie
z innych opłat obywateli Ukrainy, a także bardzo chwalili koordynację, służby miejskie, służby innych jednostek, darczyńców i wolontariuszy za wielkie zaangażowanie. W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
7. Spraw wniesionych nie było.

Na tym posiedzenie zakończono. Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim
uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.20 do godz. 16.15.
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