Protokół Nr 13/15
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniach 23 grudnia 2015 r. oraz 12 stycznia 2016 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 przesłany radnym z zawiadomieniami projekt porządku obrad uzupełnił w ramach autopoprawki o punkt dotyczący dyskusji nt. planowanych zmian organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu. Autopoprawka dot. proponowanego porządku obrad stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji przez aklamację przyjęła do realizacji nw. porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Dyskusja nt. planowanych zmian organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji z 2015 rok.
5. Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.
6. Sprawy bieżące.
Ad. pkt 2.

Dyskusja nt. planowanych zmian organizacyjnych Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego.
W dyskusji uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Ordynator Oddziału Dermatologicznego Joanna Kisiel, lek. med. Mieczysława Karcz, radni: Andrzej
Obecny, Jadwiga Stec, Bernadetta Lewicka, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radny Zbigniew Wojciechowicz.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) postanowiła, że temat zmian
organizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku będzie
kontynuować na drugiej części posiedzenia, w terminie wyznaczonym przez
Przewodniczącego Komisji, przy współudziale m.in. kierujących pracami oddziałów
słupskiego Szpitala, przedstawicieli gmin Powiatu Słupskiego oraz Starosty Słupskiego
i Prezydenta Miasta.
Ad. pkt 3.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
− projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 20/4)
− projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad restrukturyzacji zadłużenia
użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Słupska w latach 2015-2018." (druk nr 20/6)
− projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok (druk nr 20/7)
− projekt uchwały w sprawie przyjęcia Pakietu zmian w strukturze oświaty
i analizy strategicznej zmian w oświacie na lata 2015-2022 (druk nr 20/11)
− projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (druk nr 20/12)
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projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/695/14 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
(druk nr 20/16)
− projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk
nr 20/17)
− projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta
Słupska na lata 2015-2030 (druk nr 20/18)
− projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (druk nr 20/19).
(W dyskusji uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam oraz radni
Bernadetta Lewicka i Andrzej Obecny)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (4 głosy za) przyjęła do wiadomości
ww. projekty uchwał.
−

Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok.
(Radni otrzymali projekt sprawozdania)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (4 głosy za) przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności
Komisji za 2015 rok.
(Ww. sprawozdanie stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.)
Ad. pkt 5. Ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (4 głosy za) przyjęła nw. plan pracy na 2016 rok:
Styczeń
– 12.01.2016 r. II cz. posiedzenia w sprawie społecznej potrzeby budowy pawilonu
położniczo-ginekologicznego i nie pogarszania relokacją pracy istniejących
Oddziałów;
– 20.01.2016 r. spotkanie z Dyrektorami placówek Pomocy Społecznej;
Luty – bezpieczeństwo zdrowotne, sytuacje kryzysowe – wizyta w MJR-G nr1 i Referacie
Bezpieczeństwa.
Marzec – Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej z wizytą w poszczególnych Przychodniach Rejonowych /wydział/;
Program „Zdrowie, Mam i Ja”/MZOZ/
Kwiecień – Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Słupsku
Uzależnienia (w tym problem dopalaczy i narkotyków) wśród dzieci
i młodzieży. /wizyta w SORPA/
Maj – Funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój
Dom – Moja Przyszłość” przed i po włączeniu do struktur Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Słupsku i rozszerzeniu działalności o czwartą placówkę.
/wizyta w 1-2 placówkach/
Czerwiec - Profilaktyka próchnicy - raport z badań przeprowadzonych przez Fundację
Wiewiórki Julii.
Wrzesień - Świadczenia rodzinne, rodzaje świadczeń, osoby uprawnione w świetle
zmiany przepisów i wprowadzeniu nowych form pomocy finansowej dla rodziny.
Praca socjalna pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a potrzeby
mieszkańców miasta Słupska. /opcja - wizyta w MOPR/
Październik - Opieka nad najmłodszymi mieszkańcami miasta - żłobki, kluby dziecięce,
dzienni opiekunowie.
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Listopad - Funkcjonowanie Rady Seniorów, potrzeby i oczekiwania osób starszych.
Opieka nad osobą starszą, niepełnosprawną w środowisku zamieszkania.
/opcja - wizyta w Dziennym Domu Samopomocy/
Grudzień – Budżet. Podsumowanie pracy Komisji ZiSS w 2016 i plan pracy na 2017 rok.
Ad. pkt 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam zakończył pierwszą część posiedzenia Komisji, informując, że część druga odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 1600.
II część posiedzenia Komisji w dniu 12 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Wojciech Lewenstam otworzył
II cz. posiedzenia Komisji i stwierdził, że jest quorum.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.)
Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych, w tym Przewodniczącą Rady
Miejskiej Beatę Chrzanowską, a także Z-cę Prezydenta Miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką i Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violettę Karwalską.
Następnie, w imieniu Komisji powitał zaproszonych gości, a w szczególności: byłych dyrektorów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka, panie i panów
ordynatorów i koordynatorów oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Przewodniczącego Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Starostę Słupskiego, przedstawicieli samorządów
Powiatu Słupskiego, przywitał również przybyłego na posiedzenie Z-cę Prezydenta Miasta
Słupska w latach 2002-2011, Ryszarda Kwiatkowskiego, a także przedstawicielki związków zawodowych pracowników Szpitala.
(Zaproszenia stanowią zał. od nr 6 do nr 13 do niniejszego protokołu, odpowiedź Sekretarza Gminy Dębnica Kaszubska stanowi zał. Nr 14 do niniejszego protokołu.)
Przypomniał, że tematem tej części posiedzenia jest planowane przeniesienie oddziału położniczo-ginekologicznego z Ustki do Słupska.
(E-mail z przypomnieniem o posiedzeniu stanowi zał. Nr 15 do niniejszego protokołu.)
Poinformował, że zamiarem Komisji jest przygotowanie dla Rady Miejskiej w Słupsku
stanowiska w tej sprawie, kierowanego do Marszałka Województwa, oraz apelu kierowanego do samorządów ościennych gmin o uchwalanie podobnych stanowisk.
Następnie poprosił o rozdanie roboczego projektu stanowiska Komisji i otworzył dyskusję.
(Ww. projekt stanowiska stanowi zał. Nr 16 do niniejszego protokołu.
W dyskusji uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Radny Andrzej
Obecny, Radna Jadwiga Stec, były Dyrektor Szpitala Ryszard Stus, były Dyrektor Szpitala
Janusz Kordasz, Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Dyrektor Szpitala
ds. Lecznictwa Roman Abramowicz, były Prezydent Miasta Ryszard Kwiatkowski, Koordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Konrad Danielkiewicz, Ordynator Oddziłu Otorynolaryngologicznego Mirosław Gromnicki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Sekretarz
Gminy Słupsk Adam Sędziński, Radny Zbigniew Wojciechowicz)
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam dziękując za udział w dyskusji poinformował, że podczas kolejnego posiedzenia Komisja spotka się z Zarządem słupskiego Szpitala, a także wypracuje swoje stanowisko w sprawie przeniesienia Oddziału położniczo-ginekologicznego z Ustki do Słupska.
Następnie zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół sporządziła
Anna Lessnau
Przewodniczący Komisji
Wojciech Lewenstam

