Protokół Nr 9/15
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 23 września 2015 r.
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam przywitał wszystkich uczestniczących
w posiedzeniu i stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są wnioski o jego
zmianę.
(Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi
zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.)
Radna Jadwiga Stec poruszyła problem osób samotnych, wymagających całodobowej
opieki. Zwróciła uwagę, że kończy się umowa zawarta z Polskim Czerwonym Krzyżem
dotycząca Domu Interwencji Kryzysowej.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam zaproponował powrócić do tematu
w punkcie „Sprawy bieżące”.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła do realizacji nw. porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Działania na rzecz prewencji zdrowia psychicznego.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku.
4. Sprawy bieżące.
Ad pkt 2. Działania na rzecz prewencji zdrowia psychicznego.
(Pismo ZiSS-RZ-IX.012.7.2015 z 15 września 2015 r. przekazujące ww. informację stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła informację. Zwróciła uwagę, że kończy się okres obowiązywania Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego, realizowanego wspólnie przez Miasto Słupsk i Powiat Słupski,
uchwalonego na lata 2012-2015, i nie ma dalszych wytycznych w związku z tym.
W dyskusji uczestniczyli: Radny Kazimierz Czyż, Radna Jadwiga Stec, Radna Lidia Matuszewska, Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, Kierownik Referatu Zdrowia
Małgorzata Jarystow, radny Kazimierz Czyż, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Radny Andrzej Obecny.
Kierownik Referatu Zdrowia Małgorzata Jarystow zwróciła uwagę, że powstał
Program, który scedował na samorząd zadania bez przesyłu środków na ten cel –
to program rządowy.
Radny Kazimierz Czyż zapytał o problem uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonów
i komputerów.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska zapowiedziała,
że przygotuje taką informację na następne posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam zaproponował wystąpić do Prezydenta
Miasta o ustalenie, ile tak naprawdę Miasto Słupsk dopłaca z własnych środków
do zadań zlecanych przez Wojewodę.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) wnioskuje do Prezydenta
Miasta Słupska o wyspecyfikowanie wszystkich środków finansowych, które Miasto
Słupsk przeznacza z własnego budżetu na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej.
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Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam udzielił głosu redaktorowi
Przemysławowi Wosiowi.
Redaktor Przemysław Woś przedstawił sprawę zgłaszaną przez restauratorów,
dotyczącą funkcjonowania sklepów całodobowych w centrum miasta, które sprzedają
alkohol.
W dyskusji uczestniczyli: Radny Andrzej Obecny, Radna Lidia Matuszewska, Radna
Jadwiga Stec, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Radny Zbigniew
Wojciechowicz.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że członkowie Komisji przyjmują do wiadomości problem zgłoszony przez redaktora. Jednocześnie zwrócił się
do radnego Zbigniewa Wojciechowicza, aby jako członek Komisji Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego przekazał temat Komisji, szczególnie w zakresie rozważenia prawnych możliwości ograniczenia działalności sklepów całodobowych w centrum miasta.
Radny Zbigniew Wojciechowicz zobowiązał się przekazać temat Komisji PPiPP na posiedzeniu w październiku.
Ad. pkt 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały sprawie w sprawie zmiany Uchwały
Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie planu
podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych w roku 2015 (druk nr 15/1)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła
projekt uchwały i uzasadnienie.
W dyskusji uczestniczyli: Radny Zbigniew Wojciechowicz, Dyrektor Wydziału ZiSS
Violetta Karwalska, Radny Kazimierz Czyż, Radny Andrzej Obecny.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12
Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady i nadania jej statutu (druk nr 15/10) z autopoprawką
Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta Rafał Kuligowski przedstawił projekt uchwały,
uzasadnienie i autopoprawkę.
W dyskusji uczestniczyli: Radny Andrzej Obecny, Wiceprzewodnicząca Komisji
Bernadetta Lewicka, inspektor BPM Rafał Kuligowski
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, 1 głos przeciw, 5 głosów
wstrzymujących się) nie wyraziła opinii w sprawie ww. projektu uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie reaktywowania portu lotniczego w Redzikowie na Port Lotniczy Słupsk - Redzikowo - lotniska posiłkowego w sieci portów regionalnych (druk Nr 15/19)
W dyskusji uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Radny Andrzej
Obecny, Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka, Radny Kazimierz Czyż.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania większością głosów (bez głosów za, 3 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące
się) zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały.
- informacja o realizacji budżetu Miasta Słupska w I półroczu 2015 r.
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Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła
informację obejmującą zadania pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej.
W dyskusji uczestniczyli: Radny Andrzej Obecny, Radna Jadwiga Stec, Dyrektor
Wydziału ZiSS Violetta Karwalska.
Ad pkt 4. Sprawy bieżące.
- sprawa zapewnienia opieki nad osobami leżącymi, niesamodzielnymi
W dyskusji uczestniczyli: Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, Przewodniczący
Komisji Wojciech Lewenstam, Radny Andrzej Obecny, Radna Lidia Matuszewska,
Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka.
W związku z kończącą się z dniem 31 grudnia 2015 r. umową zawartą
z Oddziałem Rejonowym PCK na „Świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych
dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby po zakończeniu leczenia
szpitalnego”, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku
w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) wnioskuje
do Prezydenta Miasta Słupska o niezwłoczne wskazanie budynku lub pomieszczeń
z przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia i całodobowej opieki osobom starszym,
samotnym, w tym również osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, wraz
z zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że członkowie Komisji zapoznali się z protokołem posiedzenia Komisji z dnia 17 czerwca oraz notatką ze spotkania
przed sesją w dniu 24 czerwca 2015 r. i nikt nie zgłosił uwag do ich treści. Następnie
poddał pod głosowanie treść protokołu.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła protokół Nr 8/15 z posiedzenia w dniu
17 czerwca 2015 r.
(Notatka służbowa stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek posiedzenia.
Podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął je.
Protokół sporządziła
Anna Lessnau
Przewodniczący Komisji
Wojciech Lewenstam

