Protokół Nr 21/16
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniach 21 września 2016 r.
1.
Sprawy regulaminowe.
Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka otworzyła posiedzenie Komisji.
Przywitała wszystkich uczestniczących w obradach i stwierdziła, że jest quorum umożliwiające Komisji podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
Następnie przypomniała zaproponowany w zawiadomieniu porządek obrad i zapytała,
czy są wnioski o jego zmianę.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.)
Po chwili stwierdziła, że nikt się nie zgłasza i poddała go pod głosowanie.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (4 glosy za) przyjęła do realizacji nw. porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. 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.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
Ad. pkt 2.

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.
Radni otrzymali informację przekazaną pismem ZiSS-III.0012.7.2016 z 15 września
2016 r.
(Ww. informacja stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor WZiSS Violetta Karwalska przedstawiła informację nt. genezy powstania
pierwszych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a następnie Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość”.
Przypomniała, że w ubiegłym roku pojawiła się propozycja utworzenia kolejnej, czwartej, placówki. Dodała, że na razie odstąpiono od jej realizacji, ponieważ po wprowadzeniu Programu 500+ odnotowuje się zmniejszenie liczby dzieci w placówkach.
Poinformowała, że aktualnie poza placówkami miejskimi przebywa 16 dzieci.
Dyrektor MOPR Klaudiusz Dyjas przedstawił informację nt. różnic w organizacji
i funkcjonowaniu placówek po włączeniu w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
W dyskusji uczestniczyli: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
radny Andrzej Obecny, radna Jadwiga Stec, Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta
Lewicka, Dyrektor MOPR Klaudiusz Dyjas, Dyrektor WZiSS Violetta Karwalska.
Ad. pkt 3.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej
w Słupsku (druk nr 30/6)
W tej części posiedzenia udział wzięli Sekretarz Stowarzyszenia „Horyzont Paweł Kamiński oraz Kierownik Centrum Integracji Społecznej Monika Zenik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jolanta
Szachnowska
Sekretarz Stowarzyszenia „Horyzont” Paweł Kamiński przedstawił działalność Centrum Integracji Społecznej jako instrumentu aktywizacji klientów ośrodków pomocy
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społecznej.
(Wydruk informacji w formie prezentacji multimedialnej stanowi zał. Nr 4 do niniejszego
protokołu.)
W dyskusji uczestniczyli: radny Andrzej Obecny, Sekretarz Stowarzyszenia „Horyzont”
Paweł Kaminski, radny Kazimierz Czyż, Kierownik CIS Monika Zenik, Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka, radna Jadwiga Stec, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Jolanta Szachnowska, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojeówdzka.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jolanta Szachnowska przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie.
Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka zwróciła się o rozważenie zastosowanej w tytule projektu formy czasownika „ustalania”, a także różnych znaczeniowo spójników „lub” i „oraz” w tytule i paragrafie nr 1 projektu uchwały.
W dyskusji uczestniczyli: radny Andrzej Obecny, Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta
Lewicka oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jolanta Szachnowska.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały, z uwzględnieniem zapowiedzianej autopoprawki w zapisie tytułu
i paragrafu 1.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-22 (druk nr 30/11)
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta Beata Maciejewska przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
W dyskusji uczestniczyli: radna Jadwiga Stec, radny Zbigniew Wojciechowicz, Dyrektor
Wydz. ZiSS Violetta Karwalska, radny Kazimierz Czyż, Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Beata Maciejewska.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (3 głosy za, bez głosów przeciw, 2 głosy
wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2016 roku
(druk nr 30/10)
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska poinformowała
o wykonaniu budżetu Miasta w działach 851, 852 i 853 w kontekście przewidywanego
wykonania budżetu do końca roku.
W dyskusji uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka, radna Jadwiga Stec, Skarbnik Miasta oraz Dyrektor WZiSS.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (4 głosy za, bez głosów przeciw, 1 głos
wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad. pkt 4. Sprawy bieżące.
- pismo Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 14 lipca 2016 r. - odpowiedź na apel Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2016 r. dot. wprowadzenia zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Ww. sprawa znajduje się w teczce ORM.0007.8.1.2016)
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku zapoznała się
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z treścią ww. pisma i przyjęła je do wiadomości.
- pismo byłego radnego Powiatu Słupskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przeanalizowania problematyki budowy drogi ekspresowej S-11 na odcinku Szczecinek – Koszalin – Kołobrzeg
(Ww. sprawa znajduje się w teczce ORM.0004.73.2016)
W dyskusji uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka, radny
Andrzej Obecny
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu
się z ww. pismem oraz stanowiskiem Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planów przebiegu drogi ekspresowej S-11, w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie
(5 głosów za) wyraziła poparcie dla działań samorządu Powiatu Słupskiego w ww. zakresie, i skierowała wniosek do Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku,
aby opracowała projekt stanowiska Rady Miejskiej w tej sprawie, z uwzględnieniem apelu do ościennych samorządów o przyjmowanie podobnych stanowisk.
- pismo Zarządu Powiatu Słupskiego kierowane do Prezydenta Miasta, przekazane
do wiadomości Rady Miejskiej, dot. prośby o rozważenie udostępnienia nieruchomości
przy ul. Prof. Lotha 24 A Powiatowi Słupskiemu w formie użyczenia w celu prowadzenia tam placówki opiekuńczo-wychowawczej
(Ww. sprawa znajduje się w teczce ORM.0004.77.2016)
W dyskusji uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka, radny
Andrzej Obecny, radna Jadwiga Stec
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu
się z pismem w drodze dyskusji przez aklamację zawnioskowała do Prezydenta Miasta
Słupska o przedłożenie Komisji informacji na temat planów związanych z ww. nieruchomością.
- pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 września
2016 r. - informacja nt. zdarzeń na terenie parkingu MOPR przy ul. Słonecznej 15d
(Ww. pismo przekazane pismem Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu)
W dyskusji uczestniczyli: Dyrektor WZiSS Violetta Karwalska oraz radny Andrzej Obecny
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku zapoznała się
z ww. informacją i przyjęła ją do wiadomości.
Wiceprzewodnicząca Komisji Bernadetta Lewicka stwierdziła, że Komisja zrealizowała
porządek obrad i zamknęła posiedzenie.
Protokół sporządziła: Anna Lessnau
Wiceprzewodnicząca Komisji
Bernadetta Lewicka

