Protokół Nr 20/16
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniach 22 i 28 czerwca 2016 r.
1.
Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam otworzył posiedzenie Komisji. Przywitał wszystkich uczestniczących w obradach i stwierdził, że jest quorum umożliwiające
Komisji podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
Następnie przypomniał zaproponowany w zawiadomieniu porządek obrad i zwrócił się
do Komisji o zdecydowanie, czy chce uzupełnić porządek obrad i wysłuchać prezentacji
nt. opracowanego projektu strategii rozwoju Miasta Słupska.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.)
W dyskusji uczestniczyli: Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, radny Andrzej
Obecny, radna Jadwiga Stec.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (4 glosy za) uwzględniła w punkcie 3. porządku obrad zapoznanie się z prezentacją projektu strategii rozwoju Miasta Słupska na lata
2016-2022.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam zapytał, czy radni mają inne wnioski
dot. projektu porządku obrad.
Po chwili stwierdził, że nikt nie zgłasza innych 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. profilaktyki próchnicy – raport z badań przeprowadzonych przez Fundację Wiewiórki Julii.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sformułowanie wniosków i sugestii do projektu budżetu Miasta na 2017 rok.
5. Sprawy bieżące.
Ad. pkt 2.

Informacja nt. profilaktyki próchnicy - raport z badań przeprowa- `
dzonych przez Fundację Wiewiórki Julii.
Radni otrzymali informację przygotowaną przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
przekazaną pismem ZiSS-II.0012.6.2016 z 13 czerwca 2016 r.
(Ww. informacja stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor WZiSS Violetta Karwalska przedstawiła informację na temat badań przeprowadzonych przez ww. Fundację wśród uczniów słupskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych działań poodejmowanych na rzecz profilaktyki próchnicy, m.in. realizacji świadczeń w zakresie profilaktyki próchnicy przez pracowników Samodzielnego
Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach Projektu „Zdrowia –
Mama i Ja”, Medycyny Szkolnej oraz poradni stomatologicznych SP MZOZ.
W dyskusji głos zabierali: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska, radna Jadwiga Stec, radny
Andrzej Obecny Kierownik Referatu Zdrowia Małgorzata Jarystow, radna Lidia Matuszewska, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Radni w dyskusji podkreślali zasadność wzmożenia działań profilaktycznych u dzieci
od najwcześniejszych lat życia oraz współdziałania w tym zakresie z rodzicami i nauczycielami, a także podkreślania roli lekarza pediatry, który przy wykonywaniu badań
bilansowych mógłby rodzicom zwracać uwagę na kwestie dotyczące profilaktyki próchnicy i ewentualnej konieczności podjęcia leczenia zębów u dzieci.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu się z ww. informacją, w drodze dyskusji przez aklamację wnioskuje do Prezydenta
Miasta o przedstawienie wiosną 2018 roku kolejnego raportu z badań dzieci i uczniów,
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który będzie ewaluacją podjętych w roku szkolnym 2015/2016 działań w zakresie profilaktyki próchnicy.
Ad. pkt 3.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
− opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu
Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Słupsku przyjętego Uchwałą Nr XXIX/409/12 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 26/3)
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 (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej
pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15D
(druk nr 26/6)
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 (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
−

opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok (druk Nr 26/7)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania większością głosów (4 głosy za, bez głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
−

opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok (druk
nr 26/17)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Stec przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania większością głosów (3 głosy za, bez głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące
się) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
−

opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska
na 2016 rok (druk nr 26/22)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła projekt
uchwały i uzasadnienie w części dot. działów 851, 852 i 853.
Głos w dyskusji zabrali: radny Zbigniew Wojciechowicz, Dyrektor WZiSS Violetta Karwalska, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała pozytywnie ww.
projekt uchwały w zakresie działów 851 – Ochrona Zdrowia, 852 – Pomoc Społeczna oraz
853 – Pozostałe zadania polityki społecznej.
−

opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (druk
nr 26/20)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji przez aklamację przyjęła do wiadomości ww. projekt uchwały.
−

−

opinia Komisji dot. projektu apelu Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie rekompensat
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dla Miasta Słupska w związku z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie (druk
nr 26/19)
Głos w dyskusji zabrali: radny Andrzej Obecny, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radny Zbigniew Wojciechowicz.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (4 głosy za, 1 głos przeciw, bez
głosów wstrzymujących się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt apelu.
prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej
modernizacji miasta Beata Maciejewska omówiła proces powstawania Strategii oraz
założone w niej kierunki rozwoju miasta.
Poinformowała, że na wrześniowych posiedzeniach Komisji przedstawi ostateczny projekt
uchwały dot. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2022.
W dyskusji uczestniczyli: radna Jadwiga Stec, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Beata
Maciejewska, radny Andrzej Obecny, radny Zbigniew Wojciechowicz, Przewodniczący
Komisji Wojciech Lewenstam.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji przez aklamację przyjęła do wiadomości projekt Strategii Rozwoju Miasta
Słupska na lata 2016-2022.
−

opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk
nr 26/18)
Główny specjalista ds. projektów strategicznych Grzegorz Juszczyński przedstawił główne założenia, które wpłynęły na podjęcie decyzji o powołaniu spółki mającej dokończyć
Park Wodny.
Poinformował także o wycofaniu projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Miasto
spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ze względu na konieczność wprowadzenia korekt do projektu uchwały.
Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” Andrzej Wójtowicz omówił wstępny
model zarządzania nowo tworzoną spółką, zalety spółki w kontekście realizacji projektu,
szacunkowe koszty utrzymania parku wodnego, strukturę przewidywanych przychodów,
scenariusz organizacyjny spółki, projekt zmniejszenia kosztów operacyjnych, optymalizację funkcjonalności, przykładowe działania wieloletnie, pomysł zasilenia deficytu budżetowego parku wodnego poprzez realizację polityki społecznej – senioralnej, symulację
struktury i wysokości kosztów rodzajowych, prognozę modelu instytucjonalnego oraz modelu biznesowego, propozycję modelu finansowego, warunki współpracy z Miastem,
Radą Miejską, społeczeństwem, prognozę ryzyk.
Głos w dyskusji zabierali: radny Andrzej Obecny, radna Jadwiga Stec, radny Kazimierz
Czyż, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radny Zbigniew Wojciechowicz,
Główny specjalista ds. projektów strategicznych Grzegorz Juszczyński, Prezes Zarządu
Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk”.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku zapoznała się
z prezentacją dotyczącą „Wstępnej analizy zarządzania projektem Trzy Fale”.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości informację o wycofaniu przez
Prezydenta Miasta ww. projektu uchwały w związku z planowanymi poprawkami.
−

Ad. pkt 5.
Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poinformował, że Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych przystępuje do opracowania dokumentu strategicznego w obszarze
polityki zdrowotnej miasta pn. „Zdrowy Słupsk”, stąd prośba Prezydenta Miasta
do Przewodniczącej Rady Miejskiej o wskazanie osób z ramienia Rady do pracy
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w zespole roboczym.
(Pismo w ww. sprawie z dnia 21 czerwca 2016 r., znak: ZiSS-RZ-IX.8030.20.1.2016
znajduje się w teczce ORM.0004.62.2016)
W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Stec, radny Zbigniew Wojciechowicz, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu
się z pismem Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej z dnia
21 czerwca 2016 r., znak ZiSS-RZ-IX.8030.20.1.2016 przez aklamację wytypowała
radnych: Jadwigę Stec, Zbigniewa Wojciechowicza oraz Wojciecha Lewenstama w skład
zespołu opracowującego dokument strategiczny w obszarze polityki zdrowotnej Miasta
Słupska pn. „Zdrowy Słupsk”.
projekt stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmniejszenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 roku przekazanych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Ww. projekt stanowiska przedłożony przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych stanowi
zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.)
W dyskusji głos zabrali: Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radna Jadwiga Stec.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) postanowiła wystąpić do Rady
Miejskiej z inicjatywą podjęcia apelu dotyczącego wprowadzenia zmian do ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku
o ujęcie ww. projektu apelu w porządku obrad Rady Miejskiej, planowanych na dzień
29 czerwca 2016 r.
(Ww. projekt apelu stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poinformował, że 5 października br.
w Inkubatorze Przedsiębiorczości odbędzie się konferencja senioralna i poinformował,
że w związku z tym być może we wrześniu zaproponuje Komisji spotkanie ze Słupską
Radą Seniorów.
−

pismo mieszkańców Słupska z dnia 3 czerwca 2016 r., kierowane do Prezydenta Miasta Słupska oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie umiejscowienia oraz sposobu traktowania osób bezdomnych, oraz przeciwko planowanemu wykorzystaniu placówki oświatowej przy ulicy Krzywoustego 6 w sposób niegospodarny
i sprzeczny z przeznaczeniem
Ww. pismo znajduje się w teczce ORM-IV.0004.59.2016
W dyskusji uczestniczyli: radny Zbigniew Wojciechowicz, radna Jadwiga Stec, Dyrektor
Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, radny Andrzej Obecny, Przewodniczący Komisji
Wojciech Lewenstam, radny Kazimierz Czyż, radna Lidia Matuszewska
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu
się z „protestem – skargą mieszkańców Słupska w sprawie umiejscowienia oraz sposobu
traktowania osób bezdomnych, oraz przeciwko planowanemu wykorzystaniu placówki
oświatowej przy ulicy Krzywoustego 6 w sposób niegospodarny i sprzeczny
z przeznaczeniem”, w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów
(5 głosów za, 1 głos przeciw, bez głosów wstrzymujących się) stwierdziła, że nie podziela
zdania protestujących.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poinformował, że do przyjęcia przez Komisję jest protokół posiedzenia z 18 maja 2016 r.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku gło−
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sowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła protokół Nr 19/16 z posiedzenia w dniu
18 maja 2016 r.
Ad. pkt 4. Sformułowanie wniosków i sugestii do projektu budżetu Miasta na 2017 r.
W dyskusji głos zabrali: Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, radny Andrzej Obecny, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poinformował, że II część posiedzenia Komisji zwołuje na wtorek, 28 czerwca 2016 r., o godz. 16 00 – podczas tej części posiedzenia
Komisja odniesie się do wniosków przedłożonych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostki podległe, a także przedyskutuje sprawę zmian reorganizacyjnych
w słupskim Szpitalu, w tym spotkania z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny.
Na tym zakończono I część posiedzenia.
II część posiedzenia, 28 czerwca 2916 r.
Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam otworzył drugą część posiedzenia Komisji,
przywitał przybyłych na posiedzenie i stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.)
Następnie poinformował, że Przewodnicząca Rady Miejskiej wystąpiła do Przewodniczących Komisji i Przewodniczących Klubów Radnych o sformułowanie wniosków do budżetu Miasta na 2017 rok.
Stwierdził ponadto, że członkowie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych otrzymali wykaz głównych zadań proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych oraz jednostek podległych na 2017 rok.
(Ww. wykaz, przekazany pismem ZiSS-II.0012.6.2016 z 13 czerwca 2016 r. stanowi
zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Ad. pkt 4. Sformułowanie wniosków i sugestii do projektu budżetu Miasta na 2017 r.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska oraz Kierownik Referatu Zdrowia Małgorzata Jarystow omówiły propozycje wydatków Wydziału, dotyczące
m.in. realizacji zadania „Zdrowie – Mama i Ja”, uczestnictwa miasta Słupska w Banku
Żywności, działalności Słupskiej Rady Seniorów, nagrody Prezydenta Miasta Słupska, realizacji przeglądów stomatologicznych wśród dzieci z zerówek, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, opłaty za pobyt dzieci ze Słupska w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, działalności warsztatów terapii zajęciowej w Słupsku, potrzeby zwiększenia planu dotacji z budżetu miasta na rzecz realizacji
zadania związanego z zapewnieniem schronienia i wsparcia specjalistycznego dla osób
bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz zapewnieniem całodobowej
opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej osobom wymagającym wsparcia.
Następnie omówiły potrzeby wynikające z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników MOPR, uwzględnienia wydatków na naprawę instalacji odgromowej, założenie klimatyzacji budynku przy ul. Słonecznej oraz monitoringu zewnętrznego, a także przeprowadzenie remontu w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej.
Przedstawiły także potrzebę uwzględnienia w budżecie środków na przekwalifikowanie
pokojowych na opiekunki dziecięce oraz na przeprowadzenie niezbędnych remontów
w żłobkach miejskich; zwiększenie środków na kontynuację zadania dotyczącego zmiany
ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie wydawania kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku oraz na wynagrodzenia pracowników, co wynika ze wzrostu dodatków stażowych oraz płacy minimalnej.
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Ponadto omówiły wnioski Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku
dot. uwzględnienia w budżecie Miasta środków na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz
z szafkami przy łóżkach, zakup mobilnego podnośnika osób niepełnosprawnych oraz remont 9 łazienek i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W dyskusji uczestniczyli: radny Andrzej Obecny, radna Jadwiga Stec, Dyrektor Wydziału
ZiSS Violetta Karwalska, radny Kazimierz Czyż, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radna Lidia Matuszewska, Kierownik Referatu Zdrowia Małgorzata Jarystow.
Wnioski z dyskusji, zaakceptowane przez Z-cę Prezydenta Miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką oraz Dyrektor Wydziału ZiSS Violettę Karwalską:
– zamiast planowania kwoty 50 tys. zł na działalności Słupskiej Rady Seniorów, z puli
przewidzianej na organizacje pozarządowe wydzielić kwotę 50 tys. zł na zadania związane z realizacją polityki senioralnej,
– zamiast kwoty 2 tys. zł na nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektora
Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”, zaplanować 5 tys. zł z przeznaczeniem na jubileusze organizacji pozarządowych,, w tym obchody 25-lecia Fundacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
– zwiększenia kwoty planowanej na przeglądy stomatologicznej z 16 tys. zł do 25 tys. zł
i objęcie nimi dzieci w wieku od 3 do 6 lat ze słupskich przedszkoli oraz 13-letniej
młodzieży, która rozpocznie naukę w szkołach gimnazjalnych – jako monitoring działań związanych z profilaktyką próchnicy rozpoczętych w 2015 roku,
– zwiększenie z proponowanych 510 tys. zł do 600 tys. zł kwoty na zapewnienie schronienia i wsparcia specjalistycznego dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej dla
osób wymagających wsparcia.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu
się z wykazem głównych zadań proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostek podległych, w drodze dyskusji w wyniku
głosowania jednogłośnie (5 głosów za) postanowiła zarekomendować je Komisji Finansów oraz Prezydentowi Miasta z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta
na 2017 rok wydatków zgodnie z załącznikiem, ze szczególnym uwzględnieniem zadań
priorytetowych:
− 5 000 zł – jubileusze organizacji pozarządowych, nagrody, udział w uroczystościach,
w tym obchody XXV - lecia Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja
w Słupsku,
− 25 000 zł – realizacja przeglądów stomatologicznych wśród dzieci w wieku 3-6 lat
uczęszczających do słupskich przedszkoli i trzynastoletniej młodzieży która w roku
szkolnym 2016/2017 rozpoczęła naukę w I klasie szkoły gimnazjalnej (monitoring
działań związanych z profilaktyką próchnicy rozpoczętych w 2015 roku),
− zwiększenie do 600 000,00 zł planu dotacji z budżetu miasta na rzecz realizacji zadania związanego z zapewnieniem schronienia i wsparcia specjalistycznego dla osób
bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienia całodobowej
opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej osobom wymagającym wsparcia,
− 70 000 zł – kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Żłobku Nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku",
− zwiększenie w stosunku do 2016 r. o kwotę 126 000 zł środków na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku..
Radny Andrzej Obecny w nawiązaniu do propozycji przeznaczenia 30 000 zł na monitoring zewnętrzny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, poprosił o informację, ile było
zgłoszeń i interwencji Policji.
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(Wykaz głównych zadań proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych oraz jednostek podległych na 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z dyskusji, stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) postanowiła wystąpić do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska z wnioskiem o uhonorowanie pani Wandy Dumanowskiej, przewodniczącej Komitetu Fundatorów Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Słupsku.
Ad. pkt 5 sprawy bieżące.
– dyskusja w sprawie reorganizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
W dyskusji uczestniczyli: radny Andrzej Obecny, Przewodniczący Komisji Wojciech
Lewenstam, radny Kazimierz Czyż, radna Jadwiga Stec
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad i zamknął posiedzenie.
Protokół sporządziła: Anna Lessnau
Przewodniczący Komisji
Wojciech Lewenstam

