Protokół Nr 10/15
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 21 października 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.)
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. Słupski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2010 –
przedstawienie kierunków działań.
3. Informacja nt. zapewnienia wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki oraz
przygotowanie służb pomocowych do okresu jesienno-zimowego.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Ad pkt 2. Słupski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2010 – przedstawienie kierunków działań.
(Pismo ZiSS-RZ-VI.0012.8.2015 z 14 października 2015 r. przekazujące ww. informację
stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła informację. Dodała, że kończy się okres obowiązywania programu uchwalonego na lata
2009-2015; rozpoczęły się prace nad przygotowaniem nowego dokumentu – w pracach
zespołu roboczego zgodziła się uczestniczyć radna Jadwiga Stec.
W dyskusji uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Radna Jadwiga Stec, Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, Kierownik Referatu Zdrowia Małgorzata Jarystow.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam nawiązując do omówionej tematyki,
poinformował o wizycie delegacji Słupska w Diakonii we Flensburgu – wyjeździe
studyjnym w zakresie opieki nad seniorami – i wnioskach wynikających z tej wizyty.
Dodał, że złoży Przewodniczącej Rady Miejskiej sprawozdanie z tej delegacji.
Ad. pkt 3. Informacja nt. zapewnienia wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki oraz przygotowanie służb pomocowych do okresu jesienno-zimowego.
(Pismo ZiSS-RZ-VI.0012.8.2015 z 14 października 2015 r. przekazujące ww. informację
stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła informację.
W dyskusji uczestniczyli: Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Sekretarz
Gminy Słupsk Adam Sędziński, Radna Jadwiga Stec, Przewodniczący Komisji Wojciech
Lewenstam, Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, Kierownik Referatu Zdrowia
Małgorzata Jarystow.
Ad. pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Słupska (druk nr 16/5)

2
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła projekt uchwały
i uzasadnienie.
W dyskusji uczestniczyli: Sekretarz Gminy Słupsk Adam Sędziński, Radny Andrzej Obecny, Radny Kazimierz Czyż, Radny Zbigniew Wojciechowicz, Z-ca Prezydenta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka,Radna Jadwiga Stec, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (2 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 głos
wstrzymujący się) zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Słupska w przedmiocie zmiany granic miasta Słupska (druk nr 15/6)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania (2 głosy za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się)
nie wyraziła opinii o ww. projekcie uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk Nr 16/3)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady
Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk
nr 16/4)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie.
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.
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała o jeszcze jednym projekcie uchwały, który wniesiony zostanie pod najbliższe obrady Rady, w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 r., w związku z planowanym uruchomieniem od miesiąca grudnia br. sztucznie mrożonego lodowiska.
W dyskusji uczestniczyli: Radny Kazimierz Czyż, Radny Andrzej Obecny, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam.
Ad pkt 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam nawiązując do problemu poruszonego
na poprzednim posiedzeniu przez redaktora Przemysława Wosia, zapytał radnego
Zbigniewa Wojciechowicza, czy Komisja Porządku Publicznego i Planowania
Przestrzennego zajmowała się na swoim posiedzeniu tematem całodobowych sklepów
sprzedających alkohol.
Radny Zbigniew Wojciechowicz poinformował, że tak – Komisja zapoznała się również
z informacją na temat aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania punktów sprzedaży
napojów alkoholowych w Słupsku i wystąpiła do Prezydenta Miasta o wyodrębnienie
strefy specjalnej i określenie w niej szczególnych zasad m.in. sprzedaży alkoholu.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam przedstawił Komisji temat, z którym
zetknął się podczas swojego dyżuru w ramach spotkań z mieszkańcami, dotyczący
problemu słupszczan, którzy z przyczyn losowych pozostali lub w najbliższym czasie
pozostaną bez mieszkania i szans na najem mieszkania z zasobów miejskich –
ze względu na długi, nieokreślony czas oczekiwania – a także bez szans na najem
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od osób prywatnych czy kupno lokalu na wolnym rynku – ze względu na zbyt niskie
dochody.
W dyskusji uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Rdana Lidia
Matuszewska, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska. Radna Bernadetta Lewicka.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że członkowie Komisji zapoznali się z protokołem posiedzenia Komisji z dnia 23 września 2015 r. i nikt nie zgłosił
uwag do jego treści. Następnie poddał pod głosowanie treść protokołu.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła protokół Nr 9/15 z posiedzenia w dniu
23 września 2015 r.
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

