BRM-III.0012.10.2.2019

Protokół nr 2
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 25 lutego 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 p.. 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
zapewnienia kandydatowi na repatrianta warunków do osiedlenia się na terenie miasta
Lublin – druk nr 138-1, zapisany w porządku komisji jako pkt 7.,w związku z tym ulega
zmianie pierwotny porządek posiedzenia. Punkt 8 pierwotnego porządku posiedzenia
wpisany zostanie w miejsce 7 i pozostałe punkty kolejno o jedną pozycję wyżej.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia po zmianie.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk
nr 119-1).
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 1201).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego
transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr
121-1).
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt.
„”INTERCULTURE 4S : Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze
kultury miejskiej (druk nr 127-1).
5. Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 132-1)
6. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2018r.31.12.2018 r.(druk nr 153-1).
7. 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.......... (druk nr
140-1).
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023 (druk nr 139-1).
9.Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 228/VIII/2015 Rady Miasta

Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 141-1).
10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych (druk nr 117-1).
11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 136-1).
12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 137-1).

szkół

13 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej
Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 145-1).
14.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
AD 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 119-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”.
AD 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 1201).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
AD 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego
transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr
121-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
AD 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt.
„”INTERCULTURE 4S : Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze
kultury miejskiej (druk nr 127-1).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Jako pierwsza głos zabrała radna
Jadwiga Mach, która poprosiła o podanie wartości całego projektu i udziału kwotowego
gminy oraz wieku uczestników.
Pan Krzysztof Łątka dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych poinformował,
że liderem projektu jest Gmina Lublin. Przed przystąpieniem do projektu Wydział
Projektów Nieinwestycyjnych sprawdzany był przez przedstawiciela Erasmus + pod kątem
możliwości wydziału do współpracy z młodzieżą, a w szczególności podejścia do

wolontariatu uzyskując pomyślną ocenę. Zarówno gmina Lublin, podobnie jak partner
Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi
w Równem (Ukraina) otrzymali konieczne do jego realizacji akredytacje. Projekt będzie
realizowany w okresie od 1 marca do 30 listopada 2019 roku.
Głównym celem projektu jest rozwój młodzieży polskiej i ukraińskiej w oparciu o wartości
solidarności przy organizacji dużych imprez kulturalnych w Lublinie przy okazji obchodów
450-ej rocznicy podpisania Unii Lubelskiej poprzez:
· pozyskanie wsparcia do organizacji dużych wydarzeń organizowanych co roku
w Lublinie,
· zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia
przy
organizacji wydarzeń na dużą skalę,
· promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez zaangażowanie się
w obchody 450-ej rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.
W projekcie weźmie udział 70 młodych osób z Ukrainy (48 osób) i Polski (22 osoby)
w wieku 18-30 lat aktywnie działających w organizacjach młodzieżowych, studenckich,
pozarządowych, radach młodzieżowych i młodzi pracownicy samorządów. Osoby te
zostaną wolontariuszami przy organizacji 5 dużych cyklicznych wydarzeń organizowanych
przez Miasto Lublin: 4 festiwale kultury (Noc Kultury, Inne Brzmienia, Carnaval
Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński) oraz Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2019.
Udział w projekcie umożliwi młodym osobom z obu krajów nabyć nowe umiejętności
i kompetencje oraz pozyskać wiedzę na temat zarządzania projektowego, zdobyć
doświadczenie organizacji dużych imprez kulturalnych, jak również nawiązać
międzynarodowe kontakty i pogłębić współpracę między Polską a Ukrainą opartą
o wspólne wartości demokratyczne. Dzięki temu zwiększy się jakość organizacji wydarzeń
miejskich w Lublinie oraz poziom ich umiędzynarodowienia, promocja wydarzeń
w zagranicznych środowiskach mediów społecznościowych, jak również jakość pobytu
turystów i studentów zagranicznych przyjeżdżających do Lublina poprzez zwiększenie
dostępności kulturowej sfery miasta do ich potrzeb. W 450-tą rocznicę podpisania Unii
Lubelskiej projekt wolontariatu będzie okazją do budowania w społeczeństwie
międzynarodowym świadomości na temat Lublina jako źródła wartości solidarnościowych,
na których opiera się społeczność europejska. Beneficjentem projektu będzie Gmina
Lublin jako organizator wymienionych imprez miejskich, a także społeczności lokalne
i urzędy miast partnerskich Lublina. Koszt całkowity projektu to 297 tys. zł, z czego 220
tys. to dotacja ze środków Unii Europejskiej a 79 tys. wkład własny, z którego 8.5 tys.
przeznaczone jest dla partnera z Równego, nie przewidzianego w dotacji.
W ramach projektu Lublin będzie odpowiedzialny za zorganizowanie pobytu pięciu grup
wolontariuszy, zapewnienie im pracy i opieki, a także za organizację szkolenia
z zarządzania projektami dla każdej z grup.
Główne wydatki:
· koszty podróży,
· koszty zakwaterowania, wyżywienia i działań,
· koszty diet dla wolontariuszy,
· koszty zarządzania,
· koszty działań uzupełniających, w tym warsztatów i in.
Wszystkie wydatki będą ponoszone na terenie Miasta Lublin, w tym wydatki na transport,
zakwaterowanie, wyżywienie, działania projektowe, kieszonkowe dla wolontariuszy oraz
na wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, w tym
Urzędu Miasta Lublin, na zarządzanie i przeprowadzenie warsztatów. Radni: Elżbieta
Dados, Jadwiga Mach, Marcin Bubicz i Piotr Gawryszczak dopytywali
o wynagrodzenia pracowników urzędu, czy jest to zgodne z przepisami, aby pracownicy
w godzinach pracy otrzymywali dodatkowe wynagrodzenia. Pan Krzysztof Łątka

dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych i p. Andrzej Wojewódzki Sekretarz
Miasta wyjaśnili, że jeżeli zadania, które ma wykonać pracownik nie są zawarte
w zakresie czynności to pracownik może otrzymać wynagrodzenie za wykonanie
dodatkowych czynności w ramach dodatku specjalnego, co jest zgodne
z regulaminem pracy UM.
Na tym dyskusję zakończono, a Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 6 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
AD 5. Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr
132-1).
Pan Andrzej Wojewódzki Sekretarz Miasta powiedział, że w projekcie uchwały
zaplanowano udział w pracach komisji 15 osób, a obecnie wpisanych jest 11.
Sekretarz zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatur w czasie posiedzenia
komisji lub najpóźniej podczas sesji.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 7 głosów „za”.
Ad 6. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2018r.31.12.2018 r.(druk nr 153-1).
Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole - Komisja zapoznała się ze
sprawozdaniem.
AD 7. 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.......... (druk nr
140-1).
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 przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023 (druk nr 139-1).
Przewodnicząca poddała pod dyskusję projekt uchwały. Głos zabrał radny Piotr
Gawryszczak, który poinformował, że po zapoznaniu się z projektem uchwały odnosi
wrażenie, że w czasie VIII kadencji powstanie mniej mieszkań niż Prezydent deklarował
w okresie wyborczym. Radny pamięta, że Prezydent mówił o powiększeniu zasobów
gminy o 1300 mieszkań komunalnych i socjalnych, ale po przeanalizowaniu projektu
uchwały uważa, że zaplanowano przyrost zasobu miejskiego tylko o 440 lokali. Pan
Andrzej Wojewódzki Sekretarz Miasta wyjaśnił, że p. Prezydent deklarował przyrost
zasobu mieszkaniowego w obecnej kadencji o 1000 lokali, w tym 500 nowych mieszkań
i druga pula 500 mieszkań realizowanych przez TBS „Nowy Dom”. Założenia zawarte
w projekcie programu zapowiadają też wątki związane z rozwojem budownictwa w ramach
programów np. Mieszkanie Plus czy innych, w których miasto może być stroną poprzez
pozyskanie potencjalnych najemców. Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe
w ramach programów, to rynek w tej kwestii musi otworzyć się poprzez inwestorów
prywatnych zewnętrznych, bądź przez działania w ramach Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Radny Piotr Gawryszczak podniósł temat braku zainteresowania programem rządowym

Mieszkanie Plus. Wyrażenie zgody na lokalizację budowy bloku na ul. Sierpińskiego
pozwoliłoby uzyskać dużą liczbę mieszkań komunalnych, ale zostało nałożone „embargo”
na program i nowych mieszkań nie będzie. Sekretarz wyjaśnił, że nikt nie zakładał i nie
ustalał „embarga” na program rządowy. Każda inwestycja musi być zgodna z prawem,
a przede wszystkim musi być w zgodzie z planem zagospodarowania przestrzennego.
W rejonie ul. Sierpińskiego plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę
jednorodzinną i nie do końca dobrze byłoby, aby w tym miejscu wybudowano 7 piętrowy
blok. Właśnie dlatego wydano odmowną decyzję o warunkach realizacji inwestycji w takim
charakterze i zakresie, a inwestor nie planował zmniejszenia wysokości budynku i liczby
mieszkań.
Na tym dyskusję zakończono. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 5 głos.
AD 9. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 228/VIII/2015 Rady
Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 141-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole - Komisja
zapoznała się z Informacją.
AD 10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych (druk nr 117-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 6 głosów „za”.
AD 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 136-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”.
AD 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 137-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 6 głosów „za”.
AD 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku
Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 145-1).
Radny Piotr Gawryszczak zaproponował aby pobierać opłatę w wysokości 309.00 zł
a nie jak jest w projekcie uchwały 309.01 zł. Pan Adam Mołdoch z-ca dyr. Centrum
Interwencji Kryzysowej wyjaśnił, że to ustawodawca określił wysokość kwoty odpłatności
za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich
Rodzin i taka kwota powinna być pobierana. Dyrektor przypomniał, że koszt pobytu jest
wyższy niż odpłatność określona w przepisach prawa.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 6 głosów „za”.
14. Komisja zapoznała się :
- z pismem z dnia 6.02.2019 r p. Mariusza Banacha Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
będącym odpowiedzią na prośbę Komisji ds. Rodziny z posiedzenia w dniu 28.01 br. dot.
zgłoszonego przez rodziców dzieci z Przedszkola nr 84 problemu nieprzyjemnego
zapachu w pomieszczeniach placówki,
- z pozytywnymi opiniami dot. projektu uchwały o rozszerzeniu uprawnień gminnych
do bezpłatnych przejazdów dla osób, które ukończyły 65 lat życia :
 ٭Rady OPZZ Województwa Lubelskiego – pismo z dnia 31.01.2019 r,
 ٭Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Lublinie pismo - z dnia
21.01.2019 r.,
 ٭Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" Regionu
·Środkowo- Wschodniego – pismo z dnia 29.01.2019 r. ,
 ٭Forum Związków Zawodowych Zarządu Wojewódzkiego - pismo z 15 lutego 2019 r.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział
w posiedzeniu.
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