Protokół Nr 11/15
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 18 listopada 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.)
Poinformował, że Komisja otrzymała zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Seniora,
której data zbiegła się z posiedzeniem Komisji. Zaproponował, aby Komisję na tej uroczystości reprezentował radny Andrzej Obecny.
(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 (5 głosów za) przyjęła do realizacji nw. porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta w pionie szeroko pojętej opieki
społecznej.
3. Programy profilaktyczne realizowane na terenie miasta.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Ponadto Komisja, przed wyjściem radnego Andrzeja Obecnego oraz Dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na uroczystość postanowiła omówić projekt
uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.
opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
w Słupsku (druk nr 18/4)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie.
W dyskusji uczestniczyli: radny Andrzej Obecny, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, radna Bernadetta Lewicka.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) postanowiła wystąpić
do Prezydenta Miasta Słupska o wycofanie ww. projektu uchwały i rozeznanie, czy jest
możliwość, aby jedna z kuchni działających w innych jednostkach miejskich mogła
przejąć zadania kuchni, która ma być zlikwidowana, oraz pracowników, którzy nie
posiadają uprawnień emerytalnych.
Ponadto Komisja wnioskuje o informację, w jakim trybie będzie wypowiedziana
praca pracownikom kuchni, skoro uchwała jeszcze nie została podjęta, a obowiązywać
ma od 1 stycznia 2016 r.
(Radny Andrzej Obecny oraz Dyrektor Wydz. ZiSS Violetta Karwalska udali się
do Domu Pomocy Społecznej)
−

Ad pkt 2. Słupski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2010 – przedstawienie kierunków działań.
(Pismo ORM-IV.0012.5.11.2015 z 12 listopada2015 r. przekazujące ww. informację stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Inspektor Referatu Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Miasta Beata Macedońska przedstawiła informację w zakresie podpisanych przez Miasto Słupsk umów wieloletnich na realizację w l. 2012-2015 zadań, których przedmiotem jest pomoc osobom
wymagającym wsparcia, oraz działań zmierzających do poprawy sytuacji osób wyma-
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gających pomocy, wspieranych przez organizacje pozarządowe oraz otrzymujących
wsparcie finansowe w formie dotacji w oparciu o roczne umowy.
W dyskusji uczestniczyli: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojwódzka, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radny Kazimierz Czyż, radna Lidia Matuszewska.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam zaproponował przy okazji dyskusji omówić i zaopiniować projekty uchwał dotyczące programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Po chwili stwierdził, że nikt nie zgłasza sprzeciwu.
Ad pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” (druk nr 18/9)
Kierownik Referatu Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Miasta Iwona Chrapkowska przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie.
Poinformowała również o wniesionej do projektu autopoprawce, polegającej na zmianie
zapisu w § 14 ust. 2 pkt 2 Programu, który otrzymuje brzmienie: „2) dwóch przedstawicieli Prezydenta posiadających wiedzę z dziedziny, której dotyczy konkurs.”
W dyskusji uczestniczyli: radna Bernadetta Lewicka, Przewodniczący Komisji Wojciech
Lewenstam, radna Jadwiga Stec, Inspektor Referatu Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Miasta Beata Macedońska, Kierownik Referatu Dialogu Społecznego w Biurze
Prezydenta Miasta Iwona Chrapkowska.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, 1 głos
wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
(Na posiedzenie wrócili radny Andrzej Obecny i Dyrektor Wydzi. ZiSS Violetta Karwalska)
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” (druk nr 18/10)
Inspektor Referatu Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Miasta Beata Macedońska
przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie.
W dyskusji uczestniczyły: radna Lidia Matuszewska, Inspektor Referatu Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Miasta Beata Macedońska, Kierownik Referatu Dialogu Społecznego Iwona Chrapkowska.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (6 głosów za, bez głosów przeciw, 1 głos
wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad. pkt 3. Programy profilaktyczne realizowane na terenie miasta.
(Pismo ORM-IV.0012.5.11.2015 z 12 listopada2015 r. przekazujące ww. informację stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Małgorzata Jarystow przedstawiła informację nt. zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz ich podstawy prawnej. Następnie omówiła realizację programów i działań edukacyjno-profilaktycznych realizowanych z budżetu Miasta Słupska
w bieżącym roku.
W dyskusji uczestniczyli: radna Bernadetta Lewicka, Kierownik Referatu Zdrowia Małgorzata Jarystow, radna Jadwiga Stec, radny Andrzej Obecny, radna Lidia Matuszewska,
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Radny Andrzej Obecny wyraził zdanie, że może dobrze byłoby zaprosić na posiedzenie
Komisji przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, aby się dowiedzieć, w jaki sposób mogłyby współuczestniczyć w promowaniu profilaktyki zdrowotnej.
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Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku przez aklamację
przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.
Ad. pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka zwróciła się do Komisji
o ponowne przedyskutowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
w Słupsku.
Nikt z członków Komisji nie wniósł sprzeciwu.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku (druk nr 18/4)
W dyskusji uczestniczyli: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radny
Andrzej Obecny, radna Lidia Matuszewska, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radna Jadwiga Stec, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam powiedział, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, podda pod głosowanie opinię dotyczącą projektu uchwały, i jeżeli będzie ona pozytywna, będzie to równoznaczne z wycofaniem się Komisji z wcześniej przegłosowanego
stanowiska.
Po chwili stwierdził, że nikt się nie zgłasza i zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z wnioskiem o zweryfikowanie po upływie trzech miesięcy
od wejścia uchwały w życie zadowolenia uczestników zajęć w Dziennym domu Pomocy
Społecznej z wprowadzonej zmiany oraz kaloryczności posiłków.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (6 głosów za, bez głosów przeciw,
1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Jednocześnie Komisja wnioskuje, aby w przypadku podjęcia uchwały, po upływie
3 miesięcy od likwidacji jadłodajni działającej przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej
w Słupsku i zmiany formy wyżywienia na usługi cateringowe, zweryfikowana została
zasadność tej zmiany pod kątem jakości dostarczanych posiłków i opinii osób
korzystających ze świadczeń tej placówki.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 (druk Nr 18/6)
W dyskusji nad tym i kolejnymi dwoma projektami dotyczącymi stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radna Jadwiga
Stec, Radny Kazimierz Czyż, radny Andrzej Obecny.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw,
2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
(druk nr 18/7)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw,
2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk Nr 18/8)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw,
2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
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opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/15 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku (druk nr 18/13)
W dyskusji uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
radny Andrzej Obecny,.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (6 głosów za, bez głosów przeciw,
1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie poparcia ustanowienia ministerstwa
właściwego do spraw gospodarki morskiej z siedzibą w Mieście Słupsk (druk
Nr 18/14)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania większością głosów (6 głosów za, bez głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący
się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
−

Ad pkt 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poinformował, że Komisja otrzymała
do wiadomości informację Prezydenta Miasta o miejskich jednostkach organizacyjnych,
które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację w 2016 roku pracy wykonywanej przez
osoby, wobec których orzeczono ograniczenie wolności – karę pracy na cele społecznie
użyteczne.
Dodał, że informacja ta będzie przedmiotem najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Poinformował również, że Komisja otrzymała odpowiedź na swój wniosek z posiedzenia
w dniu 23 września br. o wyspecyfikowanie wszystkich środków finansowych, które
Miasto Słupsk przeznacza z własnego budżetu na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej.
(Odpowiedź Skarbnika Miasta z upoważnienia Prezydenta Miasta, przekazana pismem
F-RBR-VI.0003.10.2015 z 3 listopada 2015 r. stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poinformował, że Komisja otrzymała
zaproszenie do udziału w kweście ulicznej podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w dniu 10 stycznia 2016 r. Organizatorzy czekają na zgłoszenia
zainteresowanych radnych do 27 listopada 2015 r.
(Radni otrzymali ww. korespondencję drogą elektroniczną.)
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poinformował, że w grudniu wiodącym
tematem posiedzenia Komisji będzie projekt budżetu Miasta na 2016 rok, sprawozdanie
z działalności Komisji w bieżącym roku oraz plan pracy Komisji na 2016 rok. W związku
z tym zwrócił się do obecnych na posiedzeniu o przygotowanie propozycji do planu pracy.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że członkowie Komisji zapoznali się z protokołem posiedzenia Komisji z dnia 21 października 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 10/15 z posiedzenia w dniu
21 października 2015 r.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad.
Podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął je.
Protokół sporządziła
Anna Lessnau
Przewodniczący Komisji
Wojciech Lewenstam

