BRM-III.0012.7.1.2019
Protokół nr 3/VIII/2019
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 30 stycznia 2019 roku
I. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.
II. W posiedzeniu uczestniczyło dziesięcioro członków Komisji, co stanowi quorum
niezbędne do opiniowania spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
III. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista uczestniczących
stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
IV. Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 66-1) – dotyczy nazwy: ul. Józefa
Poniatowskiego.
2. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych
w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 118 i ul. Emanuela Grafa (druk nr 94-1).
3. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 107-1).
4. Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o zaopiniowanie kandydatów do
składu Komisji ds. nagród na 2019 rok (pismo z dnia 22 stycznia 2019 roku, znak:
BRM-III.0012.7.1.2019).
5. Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o zaopiniowanie kandydatów do
składu Komisji ds. Stypendiów (pismo z dnia 22 stycznia 2019 roku, znak: BRMIII.0012.7.1.2019).
6. Sprawy wniesione.
- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta
Lublin na rok 2019.
- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lublin wynikającej z planowanych
i zaciągniętych zobowiązań.
- Pismo Spółki Atlas Trawel z dnia 10.01.2019 r. w sprawie wjazdu pojazdów elektrycznych
Lublin City-Tour na Stare Miasto.
- Pismo Przewodniczącego rady Miasta Lublin do Posła Jakuba Kuleszy dotyczące
projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer
Sprawiedliwych Ukraińców”.
- Wniosek mieszkańców Lublina w sprawie umieszczenia w planie inwestycyjnym w roku
2019 budowy domu kultury na Bronowicach w Lublinie.
- Pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na
budowę pomnika bł. ks. Emiliana Kowcza.
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Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała przybyłych
i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała bez uwag.
Ad.1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 66-1) – dotyczy nazwy: ul. Józefa
Poniatowskiego.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
położonych w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 118 i ul. Emanuela Grafa (druk nr 94-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr
107-1).
Radny Zbigniew Jurkowski zgłosił wniosek o przejście do głosowania bez dyskusji.
Wobec braku sprzeciwu przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 6 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.4. Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o zaopiniowanie kandydatów
do składu Komisji ds. nagród na 2019 rok (pismo z dnia 22 stycznia 2019 roku, znak:
BRM-III.0012.7.1.2019).
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska poinformowała, że kandydatami
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin do pracy w Komisji ds. nagród w dziedzinie
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury na 2019 rok są: pani Grażyna
Lutosławska i pan Lechosław Lameński. Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca
Komisji Maja Zaborowska poddała ww. wniosek pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje kandydatów do składu Komisji ds. nagród w osobach: Pani
Grażyna Lutosławska i Pan Lechosław Lameński (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.5. Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o zaopiniowanie kandydatów
do składu Komisji ds. Stypendiów (pismo z dnia 22 stycznia 2019 roku, znak: BRMIII.0012.7.1.2019).
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska poinformowała, że kandydatami
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin do pracy w Komisji ds. Stypendiów na 2019 rok są:
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radna Anna Ryfka, radny Stanisław Brzozowski oraz radny Michał Krawczyk. Wobec braku
pytań i uwag przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska poddała ww. wniosek pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje kandydatów do składu Komisji ds. Stypendiów w osobach:
radna Anna Ryfka, radny Stanisław Brzozowski, radny Michał Krawczyk (w głosowaniu:
„za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.6. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Maja Zaborowska poinformowała o następujących sprawach
skierowanych do wiadomości Komisji:
- Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta
Lublin na rok 2019 – Komisja przyjęła do wiadomości.
- Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lublin wynikającej z planowanych
i zaciągniętych zobowiązań – Komisja przyjęła do wiadomości.
- Piśmie Spółki Atlas Trawel z dnia 10.01.2019 r. w sprawie wjazdu pojazdów
elektrycznych Lublin City-Tour na Stare Miasto – Komisja przyjęła do wiadomości.
- Piśmie Przewodniczącego Rady Miasta Lublin do Posła Jakuba Kuleszy dotyczące
projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer
Sprawiedliwych Ukraińców” - Komisja powróciła do projektu uchwały w sprawie zmiany
nazwy położonego w granicach administracyjnych miasta Lublin „Skweru Tarasa
Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców” (druk nr 519-1), przyjmując
wniosek, aby przed wydaniem opinii przez Komisję projekt został skierowany przez
Prezydenta Miasta do zaopiniowania przez właściwe rady dzielnic (w głosowaniu: „za” 9
głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
- Wniosku mieszkańców Lublina w sprawie umieszczenia w planie inwestycyjnym w roku
2019 budowy domu kultury na Bronowicach w Lublinie – Komisja przyjęła do wiadomości.
- Pismach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na
budowę pomnika bł. ks. Emiliana Kowcza – Komisja przyjęła do wiadomości.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do godziny
17:42.
Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Komisji

Protokółował:
/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Maja Zaborowska
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