Protokół Nr 24/16
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniach 21 grudnia 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 (7 głosów za) przyjęła do realizacji nw. porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Opinie i propozycje w odniesieniu do zapisów dot. priorytetów oraz obszarów strategicznych i kierunków rozwoju wskazanych w projekcie uchwały Rady Miejskiej
w Słupsku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na 2022 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku.
6. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.
7. Sprawy bieżące.
Ad. pkt 2. Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka
w Słupsku Sp. z o.o.
Głos w dyskusji nt. sytuacji w Szpitalu, zmian restrukturyzacyjnych, braku współpracy
ze strony Zarządu Szpitala, skutkujących odejściami lekarzy i pielęgniarek z pracy, niepewności zatrudnienia pracowników obsługi, sytuacji pielęgniarek, kwestii obstawiania
kluczowych stanowisk zabierali: Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Dorota Gardias, Przewodnicząca Międzyzakładowego
Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego lekarzy w Słupsku
Agnieszka Kluczewska, przedstawicielka OZZPiP Organizacji Zakładowej w WSS Halina Pioterek, Wiceprzewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
Sebastian Iżykowski, Przewodniczący Komicji Wojciech Lewenstam, radna Jadwiga
Stec, radny Andrzej Obecny, radny Kazimierz Czyż, radny Zbigniew Wojciechowicz,
radna Lidia Matuszewska
W trakcie dyskusji posiedzenie opuściła radna Jadwiga Stec (godz. 947).
O godz. 1020 przedstawiciele związków zawodowych działających przy WSS im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. opuścili na chwilę posiedzenie Komisji.
W międzyczasie Komisja realizowała kolejne punkty porządku obrad.
Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 r.
(Ww. sprawozdanie stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że członkowie Komisji
otrzymali projekt sprawozdania i zapytał, czy są uwagi do jego treści.
Po chwili stwierdził, że nikt się nie zgłasza i poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniem, w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie
(6 głosów za) przyjęła je bez uwag.

2
Ad. pkt 6. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam przypomniał tematy proponowane
do uwzględnienia w planie pracy Komisji na 2017 rok przez radnych, Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ww. propozycje stanowią zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.)
Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radny Kazimierz
Czyż.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji przez aklamację przyjęła do omówienia w 2017 roku m.in. następujące tematy:
− działalność organizacji tzw. „pacjenckich”, np. Stowarzyszenia Metalowych Serc,
Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Epilepsja”,
− działalność Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
− działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
− działalność placówek wsparcia dziennego funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku,
− działalność Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku,
− przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania pomocowe i profilaktyczne realizowane na terenie miasta (wyjazd do całodobowego domu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy ul. Rybackiej 7),
− działalność Domu Pomocy społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku. Opieka nad osobą
starszą,
− sposoby wykorzystania 2 budynków poszpitalnych przy ul. Lotha/Obrońców Wybrzeża i możliwości sfinansowania przedsięwzięć. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Zdrowia Psychicznego,
− organizacja opieki całodobowej dla osób bezdomnych, seniorów i niepełnosprawnych,
− realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
− rola pielęgniarki medycyny szkolnej w opiece nad dziećmi i młodzieżą.
O godz. 1100 do sali obrad powrócili przedstawiciele związków zawodowych działających
przy WSS im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ad. pkt 2.

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka
w Słupsku Sp. z o.o.
W kontynuowanej dyskusji głos zabierali: radna Bernadetta Lewicka, Przewodnicząca
Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego lekarzy w Słupsku Agnieszka Kluczewska, radna Lidia Matuszewska, Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Dorota Gardias, radny Zbigniew Wojciechowicz, przedstawicielka OZZPiP Organizacji Zakładowej w WSS Halina
Pioterek, przedstawiciel Działu Technicznego WSS im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Krzysztof Trąbczyński
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji przez aklamację stwierdziła konieczność wystosowania kolejnego wystąpienia
do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka sp. z o.o. w Słupsku.
W związku z powyższym Komisja postanowiła, że na kolejnym posiedzeniu zredaguje treść projektu apelu Rady Miejskiej w tej sprawie.
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Ad. pkt 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021” (druk nr 34/3)
Główny specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej Agnieszka Zwierz przedstawiła projekt
ww. programu i uzasadnienie.
Głos w dyskusji zabierali: radny Andrzej Obecny, radna Lidia Matuszewska, Prezes PGM
Sp. z o.o. Ewa Wach, główny specjalista Agnieszka Zwierz, radny Kazimierz Czyż, radny
Zbigniew Wojciechowicz, radna Bernadetta Lewicka, Przewodniczący Komisji Wojciech
Lewenstam
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, 1 głos
wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
-

opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały
Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską
w Słupsku (druk nr 34/1)
Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Małgorzata Jarystow przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały.
Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały.
-

Ad. pkt 4. Opinie i propozycje w odniesieniu do zapisów dot. priorytetów oraz
obszarów strategicznych i kierunków rozwoju wskazanych w projekcie
uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Miasta Słupska na 2022 rok.
W dyskusji nt. kwestii, których zabrakło w strategii (z zakresu ochrony zdrowia, spraw
społecznych, profilaktyki, opiekuńczych oraz wcześniejszych opinii Komisji i możliwości
indywidualnego zgłaszania wniosków uczestniczyli): Przewodniczący Komisji Wojciech
Lewenstam, radny Kazimierz Czyż, radny Andrzej Obecny, radny Zbigniew
Wojciechowicz, Kierownik Referatu Zdrowia Małgorzata Jarystow, radna Bernadetta
Lewicka
Ad. pkt 5. Sprawy bieżące.
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 23/16 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2016 r.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad i zamknął posiedzenie.
Protokół sporządziła: Anna Lessnau
Przewodniczący Komisji
Wojciech Lewenstam

