BRM-III.0012.7.2.2019
Protokół nr 4/VIII/2019
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 27 lutego 2019 roku
I. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.
II. W posiedzeniu uczestniczyło jedenaścioro 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 zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 119-1).
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 (druk nr
120-1).
3. 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).
4. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości położonych
w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 147-1).
5. Sprawy wniesione.
• Pisma Towarzystwa Jana Karskiego w sprawie upamiętnienia Prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza imieniem ulicy w Lublinie.
• Pisma informujące o przekazaniu projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy
„Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców” do Rady
Dzielnicy Śródmieście celem zaopiniowania.
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała przybyłych
i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała bez uwag.
Ad.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019
rok (druk nr 119-1) z autopoprawką (druk nr 119-2).
Przewodnicząca Maja Zaborowska poprosiła panią dyrektor Wydziału Budżetu
i Księgowości Mirosławę Puton o przybliżenie Komisji autopoprawki do projektu uchwały.
Dyrektor Mirosława Puton poinformowała, że proponuje się zmniejszenie planowanych
dochodów o kwotę 4.401.642 zł co głównie wynika z przeniesienia wydatków
zaplanowanych na niskoemisyjną sieć komunikacji zbiorowej z roku 2018 na rok bieżący.
Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 6.124 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone
elementy oświetlenia Placu Litewskiego. Poza tym zwiększane są dotacje celowe na
zadania własne o 53.114 zł. Wprowadzane są środki pochodzące od Lubelskiego Kuratora
Oświaty na realizację kilku zadań przez placówki oświatowe. W zakresie wydatków
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proponowane zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości
Komunalnych o 52.800 zł na remonty chodników, ławek i doposażenie placów zabaw
zgłaszane przez Rady Dzielnic. Kolejna zmiana związana jest ze zmianą przepisów
w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki gdzie proponuje się zwiększenie planowanych
wydatków o kwotę 920.700 zł na stypendia i wsparcie laureatów i finalistów ogólnopolskich
olimpiad. W dziale 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie
planowanych wydatków o kwotę 698.408,00 zł, z tego na: funkcjonowanie Rady Miasta
Lublin z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (pozostałe wydatki bieżące) –
134.600,00 zł (rozdz. 75022), funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin – 443.808,00 zł
(rozdz. 75023) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego – 300.000,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące) oraz wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników
Wydziału Informatyki i Telekomunikacji realizujących zadania z zakresu obsługi jednostek
oświatowych – 143.808,00 zł (w tym na wzrost zatrudnienia o 2 et.). W projekcie zawarte
są ponadto wydatki związane z Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim,
z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –
120.000,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 3.213.397,00 zł
(rozdz. 75818), z tego: rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego
budżetu obywatelskiego o kwotę 346.900,00 zł, rezerwy celowej na zadania zgłaszane
przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 101.800,00 zł (część bieżąca), rezerwy
celowej na obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej o kwotę 550.000,00 zł, rezerwy
celowej na zadania z zakresu kultury o kwotę 780.000,00 zł, rezerwy ogólnej o kwotę
1.434.697,00 zł (część majątkowa). W dziale 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się
zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 152.348,00 zł, z tego: 143.808,00 zł
wydatków związanych z zakupem usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozdz.
80195), 8.540,00 zł wydatków na utrzymanie szkół prowadzonych przez miasto (pozostałe
wydatki bieżące), z tego w ramach: rozdz. 80115 – 7.540,00 zł, rozdz. 80134 – 1.000,00 zł
i przeniesienia do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na
wkład własny projektów dofinansowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Radna
Małgorzata Suchanowska zapytała jaka kwota jest przeznaczana na kulturę, ile z tego
otrzyma Centrum Kultury i jakie środki są przeznaczone na projekty pozakonkursowe.
Dyrektor Mirosława Puton poinformowała, że na kulturę przeznaczone jest 1.409. 000 zł
z czego na Centrum Kultury 430.000 zł, a na projekty pozakonkursowe 100.000 zł. Radna
Jadwiga Mach zapytała, czy w trakcie roku pojawi się możliwość zwiększenia środków
przeznaczanych na projekt „Miasto Kultury”. Dyrektor Wydziału Kultury Michał
Karapuda zapewnił, że w trakcie roku na pewno wystąpi do Prezydenta Miasta
z wnioskiem o zwiększenie środków nie tylko dla instytucji kultury, ale również dla
organizacji pozarządowych. Poinformował, że na projekt „Dzielnice Kultury” do tej pory
wydano 1.000.000 zł. Dodatkowo na działania w dzielnicach po 100.000 zł otrzymają: DDK
„Bronowice”, DDK „Węglin” oraz Warsztaty Kultury. Dyrektor Karapuda poinformował
również, że Centrum Kultury dysponuje kwotą 330.000 zł na organizację pikników
rodzinnych, które w ubiegłym roku cieszyły się ogromnym powodzeniem. Wobec
wyczerpania tematu przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska poddała projekt uchwały
pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 2 głosy).
Ad.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia
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20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 120-1) z autopoprawką (druk nr 120-2).
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” 3 głosy).
Ad.3. 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).
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” 3 głosy).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości
położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 147-1).
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” 10 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.5. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Maja Zaborowska poinformowała, że do wiadomości Komisji wpłynęły
niżej wymienione pisma:
- Towarzystwa Jana Karskiego w sprawie upamiętnienia Prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza imieniem ulicy w Lublinie.
- informujące o przekazaniu projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa
Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców” do Rady Dzielnicy Śródmieście celem
zaopiniowania.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do godziny
18:13.
Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Komisji

Protokółował:
/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Maja Zaborowska
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