BRM-III.0014.9.2.2019

P R OT O K Ó Ł
nr 4/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 6 osób,
zgodnie z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą
obecności (zał. 3):
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. „Harcerska droga do niepodległości.” - prelegent Harcmistrz Stanisław Dąbrowski Przewodniczący Komisji Historycznej Lubelskiej Chorągwi ZHP
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 119-1),
2.2. zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 120-1),
2.3. zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017
roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie
Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr
131-1),
2.4. zapewnienia kandydatowi na repatrianta warunków do osiedlenia się na terenie
miasta Lublin (druk nr 138-1),
2.5. zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji
obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pana A........ M........., jego żony
Pani A........ M.......... oraz dwójki dzieci N..... M......... i T....... M.......... (druk nr 140-1),
2.6. określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 145-1),
2.7. powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum (druk nr 146-1).
3. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości rezerwy celowej dla rad
dzielnic Miasta Lublina do kwoty 350 000,00 zł. (druk nr 154-1) - projekt grupy
mieszkańców
4. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 19
stycznia - 15 lutego 2018 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu
Miasta Lublin w dniach 18-28 lutego 2018 r.
5. Sprawy wniesione.
Projekt uchwały o nr 138-1 (ppkt 2.4.) został zdjęty z porządku posiedzenia w trakcie
jego ustalania, w związku z pismem Prezydenta Miasta o jego wycofaniu.
Adn. 1.
Komisja wysłuchała informacji na temat historii kształtowania się i funkcjonowania
Związku Harcerstwa Polskiego w Lublinie, przedstawionych przez Harcmistrza
Stanisława Dąbrowskiego – Przewodniczącego Komisji Historycznej Lubelskiej
Chorągwi ZHP.
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Adn. 2.1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
został poddany pod dyskusję. Dodatkowe pytania do projektu zgłaszał radny Piotr Breś,
który pytał o to czy wskazane w projekcie środki na przeprowadzenie referendum będą
wystarczające oraz o poziom deficytu, jaki był wcześniej w stosunku do obecnego, który w
uchwale jest ujęty w kwocie 78 mln zł.
Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Mirosława Puton
odpowiedziała, że wcześniej deficyt był o 8 mln zł mniejszy, zaś środki przeznaczone na
referendum powinny wystarczyć na wszystkie wydatki w tym zadaniu. Takie zdanie wyraził
również Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. wyborów Pan Łukasz Mazur, który dodał,
że w ramach tych wydatków najwięcej środków będzie przeznaczonych na diety dla
członków obwodowych komisji wyborczych, ale też wydruk kart do głosowania,
zapewnienie wyposażenia dla wszystkich komisji wyborczych, transport materiałów. Na
pytanie radnego P.Bresia o sposób informowania mieszkańców o referendum, Pan
Pełnomocnik poinformował, że w ramach tych środków przewiduje się plakatowanie
obwieszczeń o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o treści pytania
referendalnego i te plakaty będą rozwieszane na klatkach schodowych i tablicach
ogłoszeń.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, głosami: 4 „za”,
1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Adn. 2.2.
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został decyzją
Komisji poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Adn. 2.3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą
„Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu wobec
braku pytań ze strony Komisji został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 6 osób „za”.
Adn. 2.4. (przed zmianą porządku ppkt 2.5)
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin
w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pana A........ M.........,
jego żony Pani A........ M.......... oraz dwójki dzieci N..... M......... i T....... M.......... został
analogicznie do poprzednich projektów poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 6 osób „za”.
Adn. 2.5. (przed zmianą porządku ppkt 2.6)
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej
Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin został poddany pod dyskusję.
Na dodatkowe pytanie radnego Piotra Bresia o to o ile wzrósł koszt opłaty za
pobyt w ośrodku i jaka jest w chwili obecnej ściągalność należności, odpowiedzi udzielał
Pan Adam Mołdoch Z-ca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej, który
poinformował, że zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia maksymalna opłata może
wynosić 309,01 zł, w związku z czym dotychczasowa kwota wzrasta o 4,87 zł. Ustawa
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o wychowaniu w trzeźwości mówi natomiast o tym, że tę opłatę składają się koszty pobytu
oraz koszty zabiegów sanitarnych i koszty medyczne; z tych wyliczeń powstaje średni
koszt pobytu. W związku z tym, że w chwili obecnej koszt pobytu jest wyższy niż
pobierana opłata proponuje się jej zwiększenie do maksymalnej dopuszczonej stawki.
Odnośnie samej ściągalności Pan Dyrektor poinformował, że za rok 2018 była ona
największa i wynosiła 28,90%.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Adn. 2.6. (przed zmianą porządku ppkt 2.7)
Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum został
decyzją Komisji poddany pod głosowanie, bez dodatkowej dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Adn. 3.
Projekt uchwały grupy mieszkańców w sprawie podwyższenia wysokości rezerwy
celowej dla rad dzielnic Miasta Lublina do kwoty 350 000,00 zł został poddany pod
dyskusję. Ze strony Komisji głos w dyskusji zabierali radni: Marcin Nowak, Piotr Breś i
Adam Osiński, a informacji na temat omawianego projektu udzielali: Sekretarz Miasta
Pan Andrzej Wojewódzki oraz Z-ca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Pani
Monika Barczewska. Na posiedzenie komisji nie przybył nikt z zaproszonych
przedstawicieli projektodawców.
Radni: M.Nowak i P.Breś pytali skąd wzięła się akurat taka kwota, jaką proponują
mieszkańcy i dlaczego taka oraz czy jeżeli projekt zostanie przyjęty to czy pieniądze
znajdą się jeszcze w budżecie miasta na ten rok, natomiast radny A.Osiński wyrażał
zdanie, że jest dużo niewiadomych, bo też nie wiadomo czy wszystkie Rady Dzielnic
wykorzystywały w pełni dotychczas przysznawane kwoty.
Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki informował, że projekt zakłada
zapewnienie tych zwiększonych środków już na 2019 rok, ale jako że jest to uchwała
intencyjna to gdyby takie środki nie były możliwe do zapewnienia w tym roku wówczas
Prezydent Miasta będzie zobligowany do ich zapewnienia w następnym roku.
Z-ca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Pani Monika Barczewska z kolei
mówiła, że z projektu nie wynika jasno czy chodzi o to, aby docelowo kwota dotacji dla
Rad Dzielnic wynosiła 350 tys. zł czy od razu ma wynosić tyle. Poza tym Pani Dyrektor
przypominała, że Rady Dzielnic mają różne możliwości starania się o środki na konkretne
cele, gdyż odbywa się to w ramach budżetu obywatelskiego czy w dużej mierze poprzez
składane corocznie wnioski do budżetu miasta.
Radny M.Nowak rozważał jak wygląda sytuacja w innych dzielnicach, skoro projekt
został złożony przez mieszkańców tylko dwóch dzielnic, bo przecież dzielnice mogą
prezentować odmienne stanowiska w sprawie zapotrzebowania na środki na inwestycje.
Projekt uchwały grupy mieszkańców został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
1 „za”, 0 „przeciw”, 5 osób wstrzymujących się”.
Adn. 4.
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 19
stycznia - 15 lutego 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
18-28 lutego 2019 r.
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Adn. 5.
5.1. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin został wprowadzony do
porządku posiedzenia w sprawach wniesionych, w związku z tym, że dotarł do Komisji ju
trakcie obrad. Członkowie Komisji nie zadawali dodatkowych pytań w tej sprawie,
w związku z czym został od od razu poddany pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 6 osób
„za”.
5.2. Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pisma: Sekretarza Miasta Lublin z dn.
6 lutego br. oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Geodezji z dn. 31 stycznia br., informujące
o przekazaniu, zgodnie z wnioskiem Komisji, przyjętym na posiedzeniu w dn. 28 stycznia
br., projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy położonego w granicach administracyjnych
miasta Lublin tj. „Skweru Tarasa Szewczenki na Skwer Sprawiedliwych Ukraińców” do
zaopiniowania przez Radę Dzielnicy Śródmieście.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.00.
.

Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

