Protokół Nr 27/17
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniach 22 marca 2017 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 (5 głosów za) przyjęła do realizacji nw. porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Działalność organizacji pacjenckich – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Metalowych Serc, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych „Epilepsja” oraz Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie
Rozsiane.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
Ad. pkt 2. Działalność organizacji pacjenckich – spotkanie z przedstawicielami
Stowarzyszenia Metalowych Serc, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę,
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Epilepsja” oraz Stowarzyszenia
Chorych na Stwardnienie Rozsiane.
(Informacje przedłożone przez: Stowarzyszenie Metalowych Serc, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie
w Słupsku stanowią zał. Nr 3, 4 i 5 do niniejszego protokołu.)
W dyskusji nt. działalności organizacji pacjenckich, kosztów utrzymania zajmowanych
lokali, możliwości korzystania z pomieszczeń Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Integracji Europejskiej, ewentualnej współpracy z Wojewódzkim Zespołem
Szkół Policealnych „Medyk, braku zainteresowania pracą społeczną na rzecz organizacji, współpracy organizacji i wymiany informacji, potrzeby wspomożenia członków organizacji przez psychologów, zaopatrzenia organizacji w informatory dla chorych, kolejek do lekarzy specjalistów i odległych terminów rehabilitacji, wysokich kosztów turnusów rehabilitacyjnych uczestniczyli: Z-ca Prezesa Stowarzyszenia Metalowych Serc
Krystyna Lipińska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Celina Piask oraz Skarbnik Anna Kłoskowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie w Słupsku Elżbieta Scheibe, Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Epilepsja” Grażyna Śmiechowska, Dyrektor Wydziału Violetta Karwalska, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radna Jadwiga Stec,
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, radna Lidia Matuszewska, Radny Kazimierz Czyż, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Klaudiusz Dyjas.
Ad. pkt 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druk nr 37/7)
Kierownik Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszard
Śnieżek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
−
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sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2015-2017
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Klaudiusz Dyjas przedstawił projekt
uchwały i uzasadnienie.
W dyskusji głos zabrali: radny Kazimierz Czyż, radna Lidia Matuszewska
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie
ww. sprawozdanie.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata
2017-2020 (druk nr 37/9)
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jolanta Szachnowska przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
Głos w dyskusji zabrali: radny Kazimierz Czyż, Żaneta Dębicka, Artur Kowalewski, Kierownik Działu Pieczy Zastępczej MOPR Waldemar Matynia, radna Lidia Matuszewska,
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Pełnomocnik Prezydenta 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.
− opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21)
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jolanta Szachnowska przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w zakresie działu
853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 851 „Ochrona zdrowia”.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały
w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 851 „Ochrona
zdrowia”.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie
planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku (druk nr 37/6) z autopoprawką
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały wraz z autopoprawką, która pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na realizację wniosku złożonego przez pracodawcę działającym w sektorze publicznym, polegającą na zmianie wysokości kwot zaplanowanych w § 6260 na zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – sektor publiczny – z 0 zł do 60
tys. zł, oraz w § 6270 na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – sektor niepubliczny – zmniejszenie z 540 tys. zł do 480 tys. zł.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
−

Ad. pkt 4. Sprawy bieżące.
Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła Komisji wstępne projekty, które miałyby być wdrożone w mieście, związane z jego promocją: projekt
rozszerzenia możliwości ozdabiania miasta muralami, projekt „ławeczek”, jako miejsc
atrakcyjnych turystycznie, projekt rewitalizacji pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu
Zwycięstwa i wymiany nasadzeń zieleni wokół niego, projekt wykonania profesjonalnego
oświetlenia Ratusza oraz zakup sceny mobilnej.
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Głos w dyskusji zabrali: radny Kazimierz Czyż, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
- pismo mieszkanki Słupska z 13.03.2017 r. - wniosek o przeanalizowanie zasad wydawania abonamentu „N” dla osób niepełnosprawnych, określonych w uchwale
Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z 30.11.2016 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój
i sposobu ich pobierania.
(Sprawa znajduje się w teczce ORM.0004.16.2017)
W dyskusji uczestniczyli Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta
Karwalska, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Wiceprzewodnicząca Komisji
Bernadetta Lewicka, radny Kazimierz Czyż
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu
się z ww. pismem oraz stanowiskiem Prezydenta Miasta zawartym w piśmie znak: ZiSS-RZ-VI.8411.4.2017 z dnia 13 marca 2017 r., w drodze dyskusji przez aklamację postanowiła, że wyrazi swoją opinię w ww. sprawie po przedłożeniu przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej propozycji zmiany treści obowiązującej uchwały, w wyniku której wszystkie
osoby posiadające kartę parkingową uprawnione będą do nabycia abonamentu „N”.
Radna Jadwiga Stec zasygnalizowała problem z opieką i łóżkami dla osób leżących i niesamodzielnych, w tym współpracą z Kołem Słupskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta.
W dyskusji uczestniczyli: radna Jadwiga Stec, Dyrektor Wydziału ZiSS Violetta Karwalska, Przewodniczacy Komisji Wojciech Lewenstam, Zastępczyni Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
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 jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła protokół Nr 26/17 z posiedzenia Komisji
w dniu 15 lutego 2017 r.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad i zamknął posiedzenie.
Protokół sporządziła: Anna Lessnau
Przewodniczący Komisji
Wojciech Lewenstam

