Protokół Nr 9/19
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 8 października 2019 roku
Posiedzenie odbyło się w sali 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku, w godz. od 900 do1217
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu
i stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Komisji:
1. Bożena Hołowienko
2. Ryszard Kruk
3. Wojciech Lewenstam
4. Anna Mrowińska
5. Anna Rożek
6. Piotr Skowroński
7. Paweł Szewczyk
8. Adam Treder
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
a także: Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca Prezydenta Miasta
Marta Makuch, radny Łukasz Jaworski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta,
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska, Główny specjalista w Wydziale ZiSS Rafał Jeka, członkowie zespołu autorskiego strategii: Wojciech Kłosowski oraz Piotr
Tubelewicz, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku Tomasz Majkowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Andrzej Sapiński
oraz Wiceprezes Anetta Barna-Feszak, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Zdrowia Psychicznego Magdalena Piekarec oraz Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnień Sylwia Krasucka, Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Mariusz Żukowski, Komendant Straży Miejskiej Paweł Dyjas, Główna Księgowa Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Iwona Butrym.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poinformował, że to dodatkowe spotkanie poświęcone jest wyłącznie projektowi strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku
na lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji - POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+, i jest wynikiem wrześniowego posiedzenia Komisji, podczas którego
Komisja poprosiła o dodatkowe opinie w zakresie rekomendowanej w projekcie strategii likwidacji
izby wytrzeźwień i utworzenia w Słupsku Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym.
(Potwierdzenie zawiadomienia o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi
zał. Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.)
Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku przez aklamację przyjęła do realizacji nw. porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji – POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+
Ad pkt 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji - POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+
Prezydent Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła dane statystyczne z przyjęć
do Izby Wytrzeźwień oraz strukturę zatrudnienia administracji i obsługi w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania problemów alkoholowych.
Poinformowała, że celem proponowanych zmian jest stworzenie systemu pomocy osobom silnie
uzależnionym.
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Zastępca Prezydenta Marta Makuch podkreśliła, że środki zaoszczędzone na Słupskim Ośrodku
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczone zostaną na pomoc i pracę z młodymi
ludźmi.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska poinformowała, że są dwie
propozycje zapisów w strategii:
1) w zakresie likwidacji jednostki organizacyjnej Miasta – formy prawnej – i przekształcenia
w Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym z funkcjami dodatkowymi, plus ratownik medyczny
lub lekarz,
2) lub w zakresie przekształcenia SORPA, czyli utrzymanie izby wytrzeźwień ze świetlicą dla osób
bezdomnych.
Zwróciła uwagę, że zachowanie izby wytrzeźwień nie doprowadzi do obniżenia kosztów; nie będzie środków na profilaktykę.
Przedstawiciel zespołu autorskiego Wojciech Kłosowski omówił różnice w finansowaniu SORPA
i Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Stwierdził, że OPON będzie realizował dużo więcej
funkcji niż izba wytrzeźwień. Poinformował, że w 2020 roku SORPA pracować będzie normalnie,
z wygaszaniem od 2021 roku.
W dyskusji nt. wykonania dochodów przez Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r., w tym wpływów uzyskanych na podstawie porozumień międzygminnych, zakładanej
dwutorowości wsparcia – systemowego i doraźnego; konieczności zabezpieczenia etatu lekarza, zobowiązań wynikających z zapisów strategii głos zabierali: radna Anna Rożek Z-ca PMS Marta Makuch, Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam, Prezydent Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, przedstawiciele zespołu autorskiego projektu strategii Wojciech Kłosowski i Piotr Tubelewicz, radna Anna Mrowińska, radny Paweł Szewczyk.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam poprosił o odnotowanie w protokole słów Prezydent
Miasta, że „...to nie jest plan do wykonania, tylko pewne kierunki działań”.
Następnie zwrócił się do zaproszonych gości o przedstawienie swoich opinii nt. zapisów w strategii
rekomendujących likwidację SORPA i utworzenie OPON.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z o.o. Andrzej Sapiński przedstawił stanowisko Zarządu Szpitala.
(Ww. stanowisko z dnia 25.09 2019 r. stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.)
Z-ca Komendanta Miejskiego Policji Tomasz Majkowski przedstawił stanowisko Komendanta
Miejskiego Policji w Słupsku w sprawie likwidacji izby wytrzeźwień (SORPA) i utworzenia
w Słupsku Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym.
Dodatkowo poinformował o rozwiązaniu funkcjonującym w Suwałkach, gdzie utworzono miejsce
na kształt ośrodka pomocy osobom nietrzeźwym z zachowaną funkcją izolacyjną.
(Ww. stanowisko z dnia 30.09 2019 r. stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Mariusz Żukowski przedstawił swoje stanowisko w sprawie projektu przekształcenia SORPA w OPON.
(Ww. stanowisko z dnia 30.09 2019 r. stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.)
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas przedstawił swoją opinię w sprawie projektu
likwidacji izby wytrzeźwień i utworzenia OPON.
(Ww. stanowisko z dnia 27.09.2019 r. stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.)
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Zdrowia Psychicznego Magdalena Piekarec podsumowała, że jeżeli utworzony zostanie jakikolwiek ośrodek, ale bez lekarza, problem spadnie na Szpital, Policję i Centrum Zdrowia Psychicznego.
Kierownik Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Słupsku Sylwia Krasucka
odnosząc się do propozycji rozdzielenia ścieżek postępowania z osobami bezdomnymi, mającymi
problem alkoholowy, i osobami korzystającymi z pomocy doraźnie – wyraziła zdanie, że jest
to słuszny kierunek.
W dyskusji nt. rekomendacji dot. likwidacji SORPA i utworzenia OPON, w tym przewidywanego
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wpływu rezygnacji z etatu lekarza na organizację pracy Policji, Szpitala i Centrum Zdrowia Psychicznego, mało realnych oszczędności wynikających z przyjęcia dwutorowej formy wsparcia osób
nietrzeźwych uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji przedstawiciele zespołu autorskiego, zaproszeni goście, Prezydent Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Z-ca Prezydenta Marta Makuch,
Dyrektor Wydz. ZiSS Violetta Karwalska.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam podziękował za wszystkie opinie i dyskusję, i ogłosił 10 min. przerwy.
Przerwa od godz. 1115 do godz. 1125
Po przerwie
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam wznowił obrady po przerwie.
W dyskusji nt. zasadności płynnego a nie na styk przekształcenia SORPA w ośrodek o innej formie,
braku zgody ze strony radnych na działanie takiego podmiotu bez lekarza; rozwiązania zastosowanego w Suwałkach; konieczności zawarcia w strategii zapisów o usługach dla osób nietrzeźwych
„jednorazowo”, potrzeby opracowania i wdrożenia w skali kraju rozwiązań systemowych w zakresie usług dla osób nietrzeźwych, dowiezienia nietrzeźwego i jego pobytu w ośrodku na zasadzie dobrowolności i przymusu – uczestniczyli członkowie Komisji Spraw Społecznych oraz Z-ca Prezydenta Miasta Marta Makuch i przedstawiciel zespołu autorów Wojciech Kłosowski.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska poinformowała, że niezbędne
są odpowiednie poprawki w dokumencie. Dodała, że po ich naniesieniu nowe zapisy zostaną radnym przesłane.
Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji na temat rekomendowanej w projekcie uchwały likwidacji izby wytrzeźwień (SORPA) i utworzenia w Słupsku
Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym OPON, w wyniku głosowania jednogłośnie zwróciła się
do Prezydent Miasta Słupska o przeanalizowanie rozwiązania przyjętego w Suwałkach, gdzie funkcjonuje Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych –
oraz rozważenie zmiany w tym zakresie zapisów projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019-2025+.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6): Bożena Hołowienko, Ryszard Kruk, Wojciech Lewenstam, Anna Mrowińska, Anna Rożek,
Piotr Skowroński
NIEOBECNI (2): Paweł Szewczyk, Adam Treder
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam stwierdził, że Komisja omówiła wycinek strategii –
na następnym spotkaniu przedyskutuje kolejne priorytety.
Radna Anna Mrowińska wyraziła zdanie, że po zmianie zapisów w strategii niezbędne będzie ponowne uzyskanie opinii Policji i Szpitala.
Przewodniczący Komisji Wojciech Lewenstam podziękował zebranym za udział w posiedzeniu
i zamknął je.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła
insp. BRM Anna Lessnau
Wojciech Lewenstam
Przewodniczący Komisji

