Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Miasta Świnoujście w dniu 24 czerwca 2019 r.
Na posiedzeniu obecni byli:
Członkowie Komisji wg listy obecności oraz m.in.:
1. Paweł Sujka – Zastępca Prezydenta Miasta,
2. Iwona Górecka-Sęczek - Skarbnik Miasta,
3. Iwona Szkopińska – Sekretarz Miasta,
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu,
5. Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu,
6. Naczelnicy, kierownicy i pracownicy Wydziałów UM.
Ad. pkt 1 – Sprawy regulaminowe.
Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 1320 po stwierdzeniu kworum otworzył
i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Grzegorz Koss.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag przy 6 głosach za.
Protokoły z poprzednich posiedzeń zostały przyjęte bez uwag.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Skarbnik Miasta przedstawiła informacje o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały
dot. opłaty uzdrowiskowej, która zostanie wprowadzona pod obrady najbliższej sesji.
Ad. pkt 2 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Świnoujście wotum zaufania.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta.
Dyskusja.
Opinia pozytywna do projektu uchwały – za opinią pozytywną głosowało 5 członków
komisji, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Ad. pkt 3 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
Projekt uchwały przedstawiły Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.
Dyskusja.
Opinia pozytywna do projektu uchwały – za opinią pozytywną głosowało 5 członków
komisji, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Ad. pkt 4 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Sujka oraz Dyrektor
SPZOZ ZPO Jolanta Jędrak.
Dyskusja.
Opinia pozytywna do projektu uchwały – za opinią pozytywną głosowało 6 członków
komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. pkt 5 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w
Świnoujściu.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Paweł
Sujka.
Dyskusja.
Opinia pozytywna do projektu uchwały – za opinią pozytywną głosowało 6 członków
komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. pkt 6 – Zapoznanie:
a) z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Świnoujście,
Ocena zasobów została przedstawiona.
Członkowie Komisji zapoznali się z opracowaniem, nie wnieśli uwag.
b) ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście
z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego.
Sprawozdanie zostało przedstawione.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wnieśli uwag.
c) z raportem z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
Raport został przedstawiony.
Członkowie Komisji zapoznali się z raportem, nie wnieśli uwag.
Ad. pkt 7 – Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. pkt 8 – Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych Grzegorz Koss zamknął posiedzenie Komisji w dniu 24 czerwca 2019 roku
o godz. 1435.
Nagranie z przebiegu posiedzenia w formacie mp3 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia Spraw i Społecznych
Grzegorz Koss
Protokołowała:
Lizabetta Zasadzińska-Reich
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