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Protokół 4/VIII/2019
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 25 lutego 2019 roku
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 8. radnych zapewniając tym samym wymagane kworum.
Listy radnych obecnych na posiedzeniu 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.
Żadnych wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji
nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji poprosiła o zaakceptowanie porządku, który
przyjęto jednogłośnie.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019

rok (druk nr 119-1).
Radni pytali o strukturę planowanych wydatków budżetu miasta w dziale 600
(transport i łączność) przeznaczonych na rozbudowę ul. Pawiej wraz z przebudową mostu na rzece Czerniejówce oraz ul. Piaskowej, o zwiększenie wydatków o kwotę 550 tys. zł na Program Ograniczania Niskiej Emisji z przeznaczeniem na dotacje na zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości, oraz o zwiększenie wydatków na zadanie „Zbiornik Zemborzycki” - remont prawej zapory
bocznej i roboty budowlane związane z budową przepompowni w rejonie ul.
Grzybowej. Ponadto, radni pytali o model finansowy rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego, który do tej pory był w zarządzie miasta i zgodnie z nowym prawem wodnym od 1 stycznia 2018 roku miał się stać własnością Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Pani Mirosława Puton, dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości omówiła dochody i wydatki zawarte w ww. autopoprawce, z wyszczególnieniem powyższych zadań. Zadanie „rozbudowa
ul. Pawiej wraz z przebudową mostu”, w którym subwencja drogowa zawiera
się w subwencji ogólnej musi być zrealizowane do końca bieżącego roku. Na
Program Ograniczania Niskiej Emisji było przeznaczone 450 tys. zł, ale przy takiej ilości złożonych wniosków o dopłaty do wymiany starego ogrzewania zaistniała potrzeba zwiększenia tej kwoty do 1 mln zł. Na zadanie „Zbiornik Zemborzycki” miasto miało przyznaną pożyczkę z WFOŚiGW, ale została ona wstrzymana z powodu uregulowań własnościowych. Również z tego powodu na to
zadanie nie było zarezerwowanych środków w budżecie. Wprawdzie Wody
Polskie wykazały wolę współfinansowania inwestycji, ale zobowiązania należy
spłacić teraz, ponieważ wpłynęły faktury wynikające z zawartych umów i stąd
zwiększenie w budżecie planowanych wydatków na remont prawej zapory
bocznej na kwotę 847.150,00 zł oraz roboty budowlane związane z rozbiórką
i budową przepompowni w rejonie ul. Grzybowej na kwotę 1.764.250,00 zł.
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Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
2. Projekt uchwały 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).
Pani Mirosława Puton, odpowiadając na pytania radnych, potwierdziła, że
zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin determinuje bezpośrednio zmiana uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytko-

wego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul.
Róży Wiatrów 1 w Lublinie (druk nr 135-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się".
4. W ramach spraw wniesionych Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Wcisło

poinformowała o swoich interpelacjach składanych w ramach walki ze smogiem poprzez zainstalowanie oczyszczaczy powietrza w miejskich placówkach,
w których przebywają najmłodsze dzieci. Pan Jerzy Kuś, Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że w tym roku oczyszczacze powietrza będą montowane w ośmiu żłobkach, a w jednym takie urządzenia już
działają. Pan Jerzy Kuś poinformował również, że Miasto Lublin znalazło się w
prestiżowym gronie 30 samorządów nominowanych do nagrody za najlepsze
inicjatywy prozdrowotne w konkursie „Zdrowy Samorząd” za realizację dwóch
projektów: programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i
zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65. roku życia.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz.18.00 do godz.18.30.

Protokołował

Przewodnicząca Komisji

/-/ Włodzimierz Królikowski

/-/ Elżbieta Dados
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