BRM-III.0014.5.6.2022
Protokół 43/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 23 maja 2022 roku
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 10. 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 2022 rok

(druk nr 1443-1).
Pani Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin na prośbę radnej Moniki Orzechowskiej opisała projekty realizowane przez SP nr 38 w Lublinie i zmiany w zakresie
środków europejskich zaplanowanych na te projekty. Jeden projekt jest projektem
wieloletnim „My school is cool”, a drugi, nowo wprowadzony projekt dotyczy rozwijania inteligencji emocjonalnej uczniów, projekt będzie realizowany w latach 20222024.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 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 1444-1).
Pani Lucyna Sternik, na prośbę radnego Piotra Popiela omówiła zmiany w wielolet niej prognozie finansowej wynikające nie tylko zmian w uchwale budżetowej. Zmiany dotyczą między innymi: - wprowadzenia środków na promocję miasta w wysokości 115 242 zł, to zadanie będzie wykonywane w przyszłym roku, a dotyczy iluminacji świątecznej; - wprowadzenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” (pomoc uczennicy w ciąży) jako projekt wieloletni, który będzie realizowany
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Bursa Szkolna nr 3; - przejęcia przez Wydział Inwestycji i Remontów z Wydział Energii i Klimatu zadania w zakresie projektowania i budowy Parku
Nadrzecznego; - zwiększenia środków na obsługę długu w latach 2023-2039
w związku ze zmianą stóp procentowych. Zmiana harmonogramu dofinansowania
ze środków w ramach Polskiego Ładu (Przebudowa układu drogowego w północnozachodnich dzielnicach Lublina) polega na przeniesieniu kwoty 15 mln zł z roku
2022 na rok 2024 i wynika z obowiązku wykorzystania w pierwszej kolejności środków własnych. Radna Małgorzata Suchanowska powróciła do poprzedniego punktu
porządku i zgłosiła swój sprzeciw na niektóre wydatki związane z kulturą, tj. na Te atr Stary, na Teatr NN i na Warsztaty Kultury. Pani Skarbnik poinformowała, że
zmiany w wydatkach na kulturę dotyczą zwiększenia dotacji dla instytucji kultury
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z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych
głównie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dodała, że nie
jest to pełny wkład własny, pozostały wkład własny instytucje kultury mają wygospodarować samodzielnie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
3. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin za-

stępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (druk nr 1442-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub

w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej (druk nr 1471-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami po-

zarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021 (druk nr 1477-1).
Pan Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, na prośbę radnej Małgorzaty Suchanowskiej poinformował, że pani Prezes Fundacji Bank Żywności w Lublinie nie informowała o jakichkolwiek trudnościach i nie zwracała się o żadną po moc do Biura Partycypacji Społecznej, jako biura koordynującego współpracę Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. Dyrektor Piotr Choroś zobowiązał się do
ustalenia szczegółów związanych z funkcjonowaniem Fundacji Bank Żywności
i przekazania ich radnym. Radny Piotr Popiel poprosił o wykaz organizacji i podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2021 r. Dyrektor Piotr
Choroś obiecał przekazać taki wykaz i wyjaśnił, że Miasto Lublin nie udziela pomocy przedmiotowym organizacjom, tylko kupuje u nich usługi społeczne w trybie konkursów.
Komisja zapoznała się z treścią powyższego sprawozdania.
6. Sprawy wniesione.

W ramach spraw wniesionych pani Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału
Zdrowia i Profilaktyki, na prośbę radnego Piotra Popiela poinformowała, że program
bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65. roku życia
jest już w 2/3 zrealizowany. Ze szczepień skorzysta około tysiąca seniorów i prawdopodobnie program skończy się wcześniej, ze względu na wykorzystanie limitu.
Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji
będzie dotyczyło rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania finansowego Miasta
Lublin za 2021 rok i zaproponowała termin tego posiedzenia Komisji na godz.
14.30, 2 czerwca 2022 roku. Termin ten został przyjęty przez radnych w głosowaniu
– 8 głosów „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
2

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 15.40.

Protokołował

Przewodnicząca Komisji

/-/ Włodzimierz Królikowski

/-/ Elżbieta Dados
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