BRM-III.0012.10.1.2019

Protokół nr 1
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 28 stycznia 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 2, w ratuszu, trwało od godz. 16.30
do 17.35.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3
do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Monika Orzechowska, witając
radnych i osoby zaproszone przybyłe na posiedzenie.
Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, informując o tym, że
Prezydent Miasta wycofał z porządku obrad sesji RML projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030” na druku 99-1, zapisany w
porządku komisji jako pkt 4.,w związku z tym ulega zmianie pierwotny porządek
posiedzenia. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2018
roku (druk nr 79-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach
komunalnych w Lublinie (druk nr 64-1).
3. Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Lublin” (druk nr 80-1).
4.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego o nazwie „Moje małe
przedszkole na Czubach”, działającego przy Przedszkolu nr 69 w Lublinie (druk nr 58-1).
5.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego o nazwie „Moje małe
przedszkole na Bronowicach” (druk nr 59-1).
6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego o nazwie „Moje małe
przedszkole na Tatarach”, działającego przy Przedszkolu nr 32 w Lublinie (druk nr 60 -1).
7.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego o nazwie „Moje małe
przedszkole na Starówce”, działającego przy Przedszkolu nr 26 w Lublinie (druk nr 61-1).
8. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla
Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie oraz włączenia w jej skład
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla
Dzieci
i
Młodzieży
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (druk nr 81-1).
9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr
56 w Lublinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie (druk nr 86-1).
10. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin (nr druku 100-1).
11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Miasta Lublin

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 62-1).
12.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy
społecznej udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 63-1).
13.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
„Mozaika” i nadania Statutu (druk nr 110-1).
14. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 107-1).
15. Sprawy wniesione
Realizacja porządku posiedzenia:
AD 1.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w 2018 roku (druk nr 79-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole - Komisja
przyjęła sprawozdanie.
AD 2. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach
komunalnych w Lublinie (druk nr 64-1).
Pani Ludwika Stefańczyk dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
na prośbę radnych o uzasadnienie propozycji zmiany opłat poinformowała, że ostatnia
podwyżka opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych została wprowadzona w
2015 r. W związku z tym, że opłaty straciły swoją aktualność w odniesieniu do kosztów
utrzymania cmentarzy został przygotowany projekt uchwały zawierający propozycje
nowych opłat. Projekt zakłada wzrost opłat o ok. 20%.
W ciągu kilku lat nastąpił wzrost opłat za media- podrożała woda,ścieki i cena za
wywóz odpadów komunalnych. Wzrosła również minimalna stawka wynagrodzenia
pracowniczego. Cmentarz na Majdanku funkcjonuje od ponad 40 lat, jego zasoby ulegają
zniszczeniu; aby dobrze wyglądał, na miarę miasta wojewódzkiego, wymaga wykonywania
na bieżąco wielu prac i inwestycji. Zwiększeniu uległa powierzchnia do utrzymania
zarówno zieleni, jak też powierzchni utwardzonych. Powiększył się pas izolacyjny
cmantarza na Majdanku, a to wymaga dodatkowej pracy w celu usuwania na bieżąco
posuszu i odpadów. Ostatnio wyremontowane zostały szalety za kaplicą i budynek
administracyjny. Cmentarz nie samofinansuje się, gmina dokłada do jego utrzymania.
Podobnie jest z cmentarzem na ul.Białej, gdzie zwiększono nakłady na jego utrzymanie
w związku remontem alejki głównej, która wyłożona została klinkierem, na bieżąco
wykonywane są prace pielęgnacyjne przy drzewostanie.
Radna Jadwiga Mach poprosiła o wyjaśnienie, które pozycje są nowe, dlaczego
jest taka wysoka kaucja za wjazd na cmentarz i za pochówek w urnie oraz duża różnica
między miejscem pochówku - aleja główna i boczne.
Pani dyrektor zapewniła radnych, że wzost opłat nie przekracza 20 % w stosunku
do obecnie obowiązujących. W związku z tym, że jest duże zapotrzebownie na pochówek
w urnach, wprowadzono opłaty za nowy rodzaj grobu - ziemny rodzinny, przeznaczony do
składania urn. Opłata wydaje się wysoka, ale jest ona jednorazowa, można w takim grobie
złożyć wiele urn. Pani dyrektor wyjaśniła, że w alei głównej odbywają się pochówki osób
zasłużonych, jest to centralne miejsce, wizytówka cmentarza; do grobów tych jest dobry
dostęp, gdy tymczasem w alejkach bocznych i wewnątrz sektorów już tak dobrej
dostępności nie ma. Za groby rodzinne murowane i więcej niż jednopokładowe wnosi się
opłatę wieczystą a za groby ziemne i pojedyncze murowane wnosi się opłatę za 20 lat.
W projekcie uchwały przewidziano też opłaty prolongacyjne za przedłużenie użytkowania
grobu na kolejne 20 lat. Wprowadzono kaucję z tyt. prac remontowych i budowlanych
oraz opłatę za korzystanie z sali pożegnań.

Pani dyrektor powiedziała, że porównywano opłaty na cmentarzach komunalnych
w Lublinie z opłatami w innych miastach województwa i okazało się, że są niższe od
obowiązujących opłat np. w Chełmie.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”.
AD 3. Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 80-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego o nazwie „Moje
małe przedszkole na Czubach”, działającego przy Przedszkolu nr 69 w Lublinie
(druk nr 58-1).
Pan Mirosław Jarosiński z-ca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania
wyjaśnił, że przedłożone projekty uchwał w sprawie likwidacji punktów przedszkolnych są
następstwem uchwały nr 33/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego o nazwie „Moje
małe przedszkole na Bronowicach” (druk nr 59-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego o nazwie „Moje
małe przedszkole na Tatarach”, działającego przy Przedszkolu nr 32 w Lublinie
(druk nr 60 -1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 7.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego o nazwie „Moje
małe przedszkole na Starówce”, działającego przy Przedszkolu nr 26 w Lublinie
(druk nr 61-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 8. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie oraz
włączenia w jej skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (druk nr 81-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.

AD 9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 56 w Lublinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie
(druk nr 86-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 10. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin (nr druku 100-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego
Miasta Lublin „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 62-1).
Pani Edyta Bujalska - Pawlak z-ca dyrektora MOPR wyjaśniła, że wieloletni
rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ma na celu
zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich
dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej
sytuacji. Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Na pytanie
Przewodniczącej komisji p.Moniki Orzechowskiej, czy program rządowy zapewnia 100 %
wydatków związanych z realizacją tego zadania p.dyrektor wyjaśniła, że 60 % kwoty
pochodzi z dotacji rządowej, a 40 % stanowią środki własne gminy. W szczególnych
przypadkach gminy mogą wystąpić o dofinansowanie rządowe w wysokości 80 %,
w ubiegłym roku takie dofinansowanie otrzymała gmina Lublin.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 12. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za
świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 63-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD.13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
„Mozaika” i nadania Statutu (druk nr 110-1).
Pani Anna Walczak dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia wyjaśniła, że
konieczność wyodrębnienia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
nakazał Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w zaleceniach pokontrolnych wydanych
wskutek kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Lublinie przy ul. Zbożowej 22A. Powołanie samodzielnej jednostki organizacyjnej Gminy
Lublin – miasta na prawach powiatu, powstałej z połączenia 4 ośrodków: 1.
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A, 2. Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Nałkowskich 78 z filią działającą przy ul. Lwowskiej 28, 3. Klubu
Samopomocy „Przystań” przy ul. Nałkowskich 78, 4. Klubu Samopomocy „Galeria” przy ul.

Pozytywistów 16, wynika z konieczności wyodrębnienia ich ze struktury Zespołu
Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Zgodnie z literą prawa środowiskowy dom samopomocy
musi działać jako odrębna jednostka organizacyjna podczas, gdy dotychczas
funkcjonowały one w strukturze organizacyjnej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD.14. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr
107-1).
Pan Piotr Choroś dyrektor Biura Partycypacji Społecznej na prośbę radnych
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Dyrektor poinformował, że zgodnie ze
zmianami ustawy o samorządzie gminnym miasto Lublin, miasto na prawach powiatu jest
zobowiązane do przygotowania regulaminu budżetu obywatelskiego uchwalonego przez
Radę Miasta. Na przełomie roku przeprowadzono konsultacje społeczne w tym zakresie.
Przez 2 m-ce dyskusji z mieszkańcami ustalono kompromisową wersję regulaminu.
Bazując na pięcioletnich doświadczeniach zaproponowano aby mieszkańcy i mieszkanki
Lublina przygotowywali projekty w dwóch kategoriach: dzielnicowe oraz ogólnomiejskie.
Na realizaję projektów Prezydent Miasta wyodrębnił w budżecie 300 tys. zł na każdą
lubelską dzielnicę.Pozwoli to na sprawiedliwy i równomierny podział środków finansowych
z budżetu obywatelskiego pomiędzy wszystkie obszary naszego miasta.
W ramach głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin, każda głosująca osoba
będzie mogła oddać maksymalnie 4 głosy, 2 na projekty ogólnomiejskie i 2 na projekty
dzielnicowe. Pozostawi to możliwość oddawania głosów na różne rodzaje zgłoszonych
projektów, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miasta. Jak pokazuje analiza
dotychczasowych budżetów obywatelskich, uzyskanie poparcia na poziomie 100 głosów
dla pojedyńczego projektu nie powinno stanowić problemu, nawet w najmniejszych
lubelskich dzielnicach. Jednocześnie regulacja ta pozwala na uzyskanie minimalnego
poparcia społecznego dla realizacji danego projektu.
Radny Piotr Gawryszczak wyraził opinię, że jego zdaniem należałoby w kolejnych
latach zmienić regulamin w taki sposób, aby zróżnicować zasady przyznawanych
środków dla dzielnicy. Dzielnice różnią się liczbą mieszkańców, wielkością, potrzebami,
położeniem - na obrzeżach miasta i w centrum. W dzielnicach położonych w centrum
środki na inwestycje zawarte są budżecie miasta a ich wykonanie traktowane jest jako
priorytet.
Radna Jadwiga Mach poparła opinię swojego przedmówcy. Powiedziała, że nie
można porównać np. ponad 20 tysięcznej dzielnicy Rury ze Starym Miastem. Radna
podniosła w swojej wypowiedzi sprawę braku podpisów na poszczególnych projektach
osób, które je zgłosiły, zarzuciła projektowi niedoprecyzowanie terminów, chociażby jak
będzie traktowany projekt realizowany w 2 dzielnicach. Dyrektor Piotr Choroś udzielił
odpowiedzi na tematy poruszone przez radnych, zapewniając jednocześnie, że
regulamin będzie na bieżąco konsultowany.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
15. W ramach spraw wniesionych komisja zapoznała się z treścią następujących pism:
– pismo mieszkanki z dnia 19.12.2018 r w sprawie zbyt wysokiej ceny za wywóz
odpadów komunalnych w gospodarstwach jednoosobowych oraz odpowiedzią na to
pismo Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska p.Smal-Chudzik.
–Uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale
budżetowej miasta Lublin na rok 2019 -wpłynęło do BRM 17.01.2019 r.,
– Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lublin wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - wpłynęło do BRM 17.01.2019 r.
Ponadto Komisja zapoznała się z pismem mieszkańca z dnia 13.12.2018 r.
w sprawie wyeliminowania w Przedszkolu nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 17
w Lublinie nieprzyjemnego zapachu, który jest szkodliwy dla zdrowia dzieci. Komisja
zwraca się z prośbą do Pana Prezydenta o informację na piśmie o działaniach podjętych
przez Urząd Miasta w celu wyjaśnienia zgłoszonego przez rodziców problemu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodnicząca
Komisji ds.Rodziny
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