Protokół Nr 15/16
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 17 lutego 2016 r.
1.
Sprawy regulaminowe.
Miejsce posiedzenia Komisji: siedziba Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Rynek Rybacki 2
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam otworzył wyjazdowe posiedzenie Komisji.
Następnie przywitał wszystkich uczestniczących w obradach i stwierdził, że jest
quorum umożliwiające Komisji podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
Przypomniał proponowany porządek obrad i zapytał, czy ktoś ma wniosek o jego zmianę.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.)
Po chwili stwierdził, że nikt nie zgłasza wniosków.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (4 głosy za) przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja nt. bezpieczeństwa kryzysowego, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców Słupska.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
Ad. pkt 2.

Informacja nt. bezpieczeństwa kryzysowego, w tym bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców Słupska.
Radni otrzymali: informację Wydziału Organizacji Urzędu, Referatu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego nt. zarządzania kryzysowego na terenie miasta Słupska,
przekazaną pismem OU-RBiZK.IV.0012.3.2016 z 11 lutego 2016 r. oraz informację Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Referatu Zdrowia nt. bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców miasta Słupska, przekazaną pismem ZiSS-RZ-IX.0012.2.2016 z 10 lutego
2016 r.
Ww. informacje stanowią zał. Nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak przedstawił prezentację Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, omówił obowiązujące
na terenie miasta Słupska procedury zarządzania kryzysowego oraz znaczenie zarządzania kryzysowego w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, przedstawił
także zadania Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
(Wydruki ww. prezentacji stanowią zał. Nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła informację na temat bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, w tym dostępności doświadczeń zdrowotnych, ratownictwa medycznego, opieki medycznej w stanach nagłego zachorowania, opieki nad osobą przewlekle chorą, samotną, po przebytym leczeniu
szpitalnym oraz działań z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej, realizowanych
w Słupsku.
W dyskusji dotyczącej ww. zakresu spraw, a także aktualnej organizacji Referatu uczestniczyli: Kierownik Referatu BiZK Jerzy Janiak, Sekretarz Miasta Iwona Wójcik, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka, Dyrektor WZiSS Violetta Karwalska, radny Kazimierz Czyż, radna Lidia Matuszewska, inspektor Referatu BiZK ds. planowania i szkoleń Daniel Pypczyński.
Ok. 1140 Sekretarz Miasta zgłosiła konieczność swojego powrotu do Urzędu Miejskiego
i opuściła posiedzenie Komisji.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
po zapoznaniu się z informacjami dot. zarządzania kryzysowego na terenie miasta
Słupska, w tym informacją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego miasta Słupska w 2015 roku oraz
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bezpieczeństwa zdrowotnego, a także po wysłuchaniu dodatkowych informacji
przedstawionych przez Sekretarz Miasta Słupska oraz Kierownika Referatu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w drodze dyskusji w wyniku głosowania
jednogłośnie (5 głosów za) zdecydowanie wnioskuje do Prezydenta Miasta Słupska
o zwiększenie obsady kadrowej w tym Referacie o co najmniej jeden etat.
Ponadto Komisja, biorąc pod uwagę szeroki zakres i wagę zadań realizowanych
przez ww. Referat, wnioskuje do Prezydenta Miasta Słupska o utworzenie Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z pominięciem Wydziału Organizacji
Urzędu.
Ad. pkt 3.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Fabryczna” w Słupsku (druk nr 22/1)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia
o ich wysokości (druk nr 22/2)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad. pkt 4.
Sprawy bieżące.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła protokół Nr 14/16 z posiedzenia w dniu
20 stycznia 2016 r.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku przez aklamację
przyjęła do wiadomości:
1) odpowiedź Prezesa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka
Sp. z o.o. na prośbę o udostępnienie Komisji koncepcji przeniesienia Oddziałów z Ustki do Słupska.
(Pisma w ww. sprawie znak ORM-IV.0012.5.1.2016 z 26 stycznia 2016 r. oraz
DK.011.1.2016.ACH z dnia 10 lutego 2016 r. stanowią zał. Nr 9 i 10 do niniejszego
protokołu.)
2) stanowisko władz samorządowych Miasta Ustka w sprawie idei przeniesienia Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego z Ustki do Słupska oraz zasadności kontynuowania realizacji funkcji zdrowotnych i prozdrowotnych na terenie
usteckiej Filii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
(Pismo Burmistrza Miasta Ustka w ww. sprawie z dnia 10 lutego 2016 r., znak:
SOKS.8031.5.2016 DSZA, kierowane do Marszałka Województwa Pomorskiego znajduje się w teczce: ORM.0007.1.2016)
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam podziękował za przedstawienie Komisji
wyczerpujących informacji oraz umożliwienie odwiedzenia siedziby Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Następnie stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad i zamknął posiedzenie.
Protokół sporządziła Anna Lessnau
Przewodniczący Komisji
Wojciech Lewenstam

