BRM-III.0012.2.3.2018
Protokół 3/VIII/2018
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 5 grudnia 2018 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Bartosz
Margul. W obradach Komisji w dniu 5 grudnia 2018 roku uczestniczyło 10 radnych.
Listy radnych obecnych na posiedzeniach stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone - lista osób zaproszonych
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 stanowi stanowisko Prezydenta Miasta lublin do wniosków
zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Lublin do projektu budżetu miasta Lublin na 2019
rok.
Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty w głosowaniu 10 "za" jednogłośnie
wraz z proponowaną zmianą porządku posiedzenia aby pismo Zastępcy Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 26.11.2018r., znak: MKZ-IN-I.4125.30.2018 w sprawie zmiany
zakresu prac konserwacyjnych Klasztoru O.O. Dominikanów było jako pkt 1.poniższego
porządku posiedzenia.
1.Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26.11.2018r., znak: MKZ-INI.4125.30.2018 w sprawie zmiany zakresu prac konserwacyjnych Klasztoru O.O.
Dominikanów.
Wprowadzenia do powyższego pisma na prośbę radnych dokonał Pan Dyrektor Hubert
Mącik - Miejski Konserwator Zabytków. Zaznaczając, że chodzi o zmianę zakresu prac
konserwacyjnych elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów. W związku
z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania.
Komisja w głosowaniu: 10 „za” 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała powyższe pismo w sprawie zmiany zakresu prac konserwacyjnych Klasztoru
O.O. Dominikanów.
2.Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin odnośnie przyjętych przez
Komisję

Budżetowo-Ekonomiczną

wniosków

w

sprawie

wprowadzenia

zmian

w projekcie budżetu miasta Lublin na 2019r.
Wprowadzenia i omówienia stanowiska Prezydenta Miasta Lublin odnośnie przyjętych
przez Komisję Budżetowo-Ekonomiczną wniosków w sprawie wprowadzenia zmian
w projekcie budżetu miasta Lublin na 2019r. przedstawiła Pani Irena Szumlak-Skarbnik
Miasta Lublin. Głos w powyższej sprawie zabrali radni: Pan Bartosz Margul, Pan Piotr
Breś, Pan Zdzisław Drozd, Pan Michał Krawczyk, Pani Jadwiga Mach, Pan Zbigniew
Ławniczak, Pani Anna Ryfka, Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Pan Dariusz Sadowski,
Pan Eugeniusz Bielak. Radni pytali o remonty ulic np. Wapiennej wraz z kanalizacją o
którą był składany wniosek w kwocie 12 mln zł na 2019 rok. Pani Skarbnik poinformowała
odnośnie ulicy Wapiennej, że Prezydent musi zaczekać na prace, które wykona na
początku MPWiK w pierwszej kolejności i dopiero po tych pracach będzie mógł przystąpić
do realizacji zadania Prezydent. Ze względu, że jest to kosztowne zadanie nie da się go z
pewnością zrealizować w ciągu jednego roku. Kolejnym z pytań była sprawa ulicy
Sławinek, ulicy Skowronkowej, pawilonu przedszkolnego, Skateparku czy też siłowni
zewnętrznej. Natomiast radna Jadwiga Mach złożyła wniosek dotyczący Kultury, aby był
zapis w budżecie na kwotę 60 tys. zł - "Śpiewająca Polska". Radna prosiła również o zapis
w protokole: "Nie życzę sobie aby Pan Przewodniczący Komisji oceniał moją wypowiedź,
co mam i czym mam uzasadniać" (była to reakcja radnej na uwagę Przewodniczącego, iż
radna w swoich pytaniach wykracza poza zakres procedowanego punktu w porządku
obrad). W odpowiedzi na zadane pytanie radnej Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli
chodzi o dokumentację, pozycja jest zapisana w tym roku na budowę pawilonu
przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 12 jak i na Szkołę nr 52- zadanie to będzie
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Z kolei Śpiewająca Polska jest to zadanie wpisane w budżecie w rezerwie w Kulturze.
Radny Zdzisław Drozd poprosił o informacje na piśmie, kiedy do kogo i o jaką kwotę
miasto wystąpiło do Ministerstwa na budowę sali gimnastycznej przy ulicy Staszica
i Stadionu żużlowego - czy to ma być analiza czy koncepcja budowy i gdzie ma powstać.
Informacji odnośnie przedstawionego stanowiska udzielała Pani Irena Szumlak – Skarbnik
Miasta Lublin oraz Pani Mirosława Puton – Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości,
przedstawiając, które zadania są w trakcie realizacji oraz te, które zostały ujęte
w dokumentacji przyszłościowej czy też w ramach innych środków.
2. Przeprowadzenie głosowania nad stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin.
Komisja w głosowaniu: 5 „za” 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższe stanowisko Prezydenta Miasta Lublin na 2019r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Lublin na 2019 rok (druk 1216-1) wraz
z przyjętymi zmianami.
Komisja w głosowaniu: 6 „za” 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu miasta Lublin na 2019 rok (druk 1216-1) wraz z przyjętymi
zmianami.
4. Zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na lata 2019-2045 (druk
nr 1613-1).
Komisja w głosowaniu: 6 „za” 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową miasta Lublin na lata 2019-2045 (druk nr
1613-1).
6. Pismo Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna z dnia 3 grudnia 2018r., dot.: remontu
i przebudowy ul. Krzemienieckiej.
Komisja przyjęła powyższe pismo Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna do wiadomości.
7. Pismo z dnia 29.11.2018 roku w sprawie wpisania do budżetu miasta Lublin
inwestycji dotyczącej budowy ul. Biskupińskiej na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic
miasta (inicjatywa lokalna I).
Komisja przyjęła powyższe pismo dotyczące budowy ul. Biskupińskiej do wiadomości
na posiedzeniu Komisji Budżetowo - Ekonomicznej w dniu 29 listopada 2018r.
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Posiedzenie trwało od godz.16.00 do godz.18.00
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