Protokół Nr 22/16
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniach 19 października 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 zapytał, czy
są wnioski o jego zmianę.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.)
Po chwili stwierdził, że nikt się nie zgłasza.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła do realizacji nw. porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Opieka nad najmłodszymi mieszkańcami miasta – żłobki, kluby dziecięce, dzienni
opiekunowie.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
Ad. pkt 2. Opieka nad najmłodszymi mieszkańcami miasta – żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie.
Radni otrzymali informację przekazaną pismem ZiSS-III.0012.8.2016 z 13 października
2016 r.
(Ww. informacja stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor WZiSS Violetta Karwalska przedstawiła dane demograficzne dot. liczby dzieci urodzonych (zameldowanych) w latach 2007-2015 wg stanu na dzień 31 grudnia oraz
liczby dzieci w latach 2017-2015 kwalifikujących się do żłobka.
Ponadto omówiła funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych na terenie Słupska,
w tym placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich, placówek prywatnych na terenie miasta oraz Dziennych Opiekunów. Odniosła się także do danych dot.
zapotrzebowania na miejsca w żłobkach miejskich.
W dyskusji dot. m.in. kwestii zasad przyjmowania do żłobków dzieci, których faktyczne
centrum życiowe jest w innych gminach, odpłatności za pobyt tych dzieci w słupskich
placówkach,oraz potrzeb remontowych w żłobkach miejskich uczestniczyli: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radna Bernadetta Lewicka, Dyrektor
WZiSS Violetta Karwalska, radny Andrzej Obecny, Przewodniczący Komisji Wojciech
Lewenstam, radna Jadwiga Stec, radny Kazimierz Czyż, kierownik Referatu Zdrowia
Małgorzata Jarystow.
Ad. pkt 3.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 31/7)
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła projekt uchwały i uzasadneinie.
W dyskusji uczestniczyli: radna Bernadetta Lewicka, Dyrektor WZiSS Violetta Karwalska, Kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale ZiSS Małgorzata Jarystow, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Miasta Słupska na lata 2016-22 (druk nr 31/5)
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Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
W dyskusji uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Z-ca Prezydenta
Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radny Andrzej Obecny, radna Jadwiga Stec,
radny Kazimierz Czyż.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (4 głosy za, 1 głos 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 30 września 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
z treścią ww. pisma i przyjęła je do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji był udostępniony do wglądu i nikt z członków Komisji nie wniósł uwag
do jego treści.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się)
przyjęła protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji w dniu 21 września 2016 r.
- sprawa pisma Zarządu Powiatu Słupskiego kierowanego do Prezydenta Miasta, przekazanego 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: radna Bernadetta Lewicka, Przewodniczący Komisji Wojciech
Lewenstam, radny Andrzej Obecny, inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Magdalena Czerniak.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, nawiązując
do swojego wniosku z poprzedniego posiedzenia o przedłożenie informacji na temat planów związanych z ww. nieruchomością, w drodze dyskusji przez aklamację ponawia go
i wnioskuje do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości przejęcia tej nieruchomości
na cele będące w kompetencjach Miasta.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad i zamknął posiedzenie.
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