BRM-III.0014.5.4.2022
Protokół 41/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 25 kwietnia 2022 roku
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. 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.
Wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji nie zgłoszono.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku (druk nr

1407-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z treścią powyższej informacji.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1411-1).

W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad sprawozdaniem.
Komisja zapoznała się i przyjęła w głosowaniu powyższe sprawozdanie –
8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok

(druk nr 1412-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
4. 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 1413-1).
Pan Mariusz Turczyn, dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości, na prośbę radnego
Piotra Popiela wyjaśnił, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lublin
wynikają ze zmian w uchwale budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok, ale nie tylko.
W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym iwestycji pn. budowa ulicy
Siewierzan nastąpi przeniesienie środków z budowy tej ulicy w kwocie 300 tys. zł
na realizację budowy dróg gminnych w rejonie ulic Turystycznej i Hajdowskiej
w 2023 roku. W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć projektu pn.
„Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” i w związku z oszczędnościami na
tym zadaniu oraz z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2023, środki zaplanowane na rok 2023 zostaną przeznaczone na budowę sygnalizacji świetlnej
wraz z budową zatok autobusowych na skrzyżowaniu ul. Franczaka „Lalka”
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i ul. Skalskiego, przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Doświadczalnej i ul. Witosa oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz
z przebudową skrzyżowania ul. Mełgiewskiej i ul. Frezerów. Radny Piotr Popiel poprosił o przygotowanie i przesłanie mu wykazu zadań, wpisanych w tym roku w r amach inicjatywy lokalnej.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
5. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla

Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1408-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z treścią powyższego raportu.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 r. (druk nr 1409-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z treścią powyższego sprawozdania.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021 – 2025 (druk nr 1410-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z treścią powyższego sprawozdania.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia

30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych
(druk nr 1418-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

za 2021 rok (druk nr 1426-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z treścią powyższego sprawozdania.
10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1427-1).

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z treścią powyższej oceny.
11. W ramach spraw wniesionych radny Zbigniew Jurkowski odniósł się do możliwości

zapoznania się przez radnych z pakietem działań solidarnościowych i pomocowych
na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie oferowanym przez Miasto Lublin i na ręce obecnej pani Moniki Lipińskiej, zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
złożył serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w tę pomoc pacownikom Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Na pytanie Przewodniczącej Komisji, pan Mariusz Turczyn poinformował, że środki z budżetu państwa wpływające do
budżetu Miasta Lublin w pełni pokrywają potrzeby samorządu na pomoc obywatelom Ukrainy. Z Funduszu Pomocy, powołanego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, na rachunek Miasta Lublin wpłynęła kwota 14 mln zł, którą przeznaczono na finansowanie następujących kategorii:
- 3 mln zł na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego;
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- 56 tys. zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;
45 tys. zł na nadanie numeru PESEL; - 6 mln zł na wypłatę świadczeń pieniężnych
w wysokości 40 zł na jednego obywatela Ukrainy, na podstawie artykułu 13 ustawy
o pomocy społecznej; - 2 907 tys. zł na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na jednego obywatela Ukrainy, na podstawie artykułu
31 ustawy (wypłatą tych świadczeń zajmuje się MOPR); - 638 tys. zł na świadczenia rodzinne; - 287 tys. zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży; - 12 tys. zł
na pomoc psychologiczną; - 1 mln zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych
związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Miasto Lublin otrzymało również darowizny, np. od miasta partnerskiego 200 tys. € (ok. 900 tys zł) i ma
zapewnienia dotyczące kolejnych wpłat. Na dzień dzisiejszy, na rachunku darowizn
zgromadzona jest kwota blisko blisko 1 mln zł. Pani Katarzyna Fus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie powtórzyła, że środki wpływające z budżetu państwa do budżetu Miasta Lublin są wystarczające i zabezpieczają potrzeby na kilka
miesięcy oraz zapewniła, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Świadczenia
jednorazowe w wysokości 300 zł pobrało ok. 3500 osób, świadczenia w wysokości
40 zł na jednego obywatela Ukrainy za dzień pobrało ok. 1500 mieszkańców.
MOPR cały czas dożywia dzieci ukraińskie w lubelskich szkołach, prowadzi trzy namioty, gdzie darczyńcy przynoszą różne dary, które na bieżąco są dystrybuowane.
Pani Katarzyna Fus podziękowała za ciepłe słowa skierowano pod adresem pracowników MOPR i poinformowała, że pracownicy bezpośrednio pracujący
z uchodźcami oraz ci pracownicy, którzy ich zastępują pełniąc ich obowiązki, będą
mieli zwiększone wynagrodzenia w postaci dodatków z funduszu pomocowego.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.05 do godz. 15.25.

Protokołował

Przewodnicząca Komisji

/-/ Włodzimierz Królikowski

/-/ Elżbieta Dados
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