BRM-III.0012.2.3.2019
Protokół 7/VIII/2019
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 26 marca 2019 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan
Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 26 marca 2019 roku uczestniczyło
10 radnych.
Listy radnych obecnych na posiedzeniach 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.
Porządek posiedzenia:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 161-1) wraz z autopoprawką (druk nr 161-2).
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 162-1) wraz z autopoprawką (druk nr 162-2).
3) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 163-1).
4) Pismo Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2019 roku, znak: BK-PLI.3021.15.2019 w sprawie zmiany przeznaczenia części rezerw celowych.
5) Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 177-1).
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 138/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia
28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023 (druk nr 225-1).

7) Projekt uchwały w sprawie: podwyższenia wysokości rezerwy celowej dla rad dzielnic
Miasta Lublin do kwoty 350 000,00 zł (druk nr 154-1) oraz pismo Przewodniczącego Rady
Miasta Lublin z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powyższego projektu uchwały.
8) Projekt grupy radnych w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez
przewodniczących Zarządów Dzielnic oraz członków organów Dzielnic (druk nr 219-1)
oraz Stanowisko Przewodniczących Zarządów Dzielnic Miasta Lublin w sprawie
projektowanych zmian w sposobie przyznawania diet w jednostkach pomocniczych.
9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1260/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin - projekt grupy radnych (druk nr
222-1).
10) Propozycja podziału środków finansowych w kwocie 600 000 zł zaplanowanych
w budżecie Miasta Lublin na 2019 rok na udzielenie dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze
miasta Lublin.
11) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów
środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów
zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w okresie organizacji i trwania
na terenie Miasta Lublin Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 (druk nr 164-1)
oraz 4 pisma w sprawie wyrażenia opinii do powyższego projektu uchwały.
12) Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jabłonna celem realizacji
komunikacji miejskiej na jej obszarze (druk nr 220-1).
13) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 173-1).
14) Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości
przeznaczonych pod realizację projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla
Lubelskiego

Obszaru

(druk nr 172-2).

Funkcjonalnego”

(druk

nr

172-1)

wraz

z

autopoprawką

15) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2018 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych
z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 165-1).
16) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Lubartowskiej 31
w Lublinie (druk nr 211-1).
17) Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości Gminy Lublin
położonej w Lublinie przy ul. Rynek 17 (druk nr 212-1).
18) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonej przy
ul. Głównej 43,45 w Lublinie (druk nr 213-1).
19) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 214-1)
wraz z autopoprawką (druk nr 214-2).
20)

Projekt

uchwały

w

sprawie

wydzierżawienia

nieruchomości

Gminy

Lublin

(druk nr 215-1).
21) Pismo Rady Dzielnicy Czechów Północny z dnia 14.03.2019r.
Porządek posiedzenia został przyjęty w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw” i 0
„wstrzymujących się” wraz z proponowanymi zmianami w porządku posiedzenia.
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu autopoprawek na druku: (161-2), (162-2),
(214-2) , (172-2) oraz dodatkowo wpłynęły projekty uchwał: (druk nr 220-1), (druk nr 2251) i

Pismo Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2019 roku, znak: BK-PL-

I.3021.15.2019 w sprawie zmiany przeznaczenia części rezerw celowych oraz Stanowisko
Przewodniczących Zarządów Dzielnic do projektu grupy radnych (druk nr 219-1).

Ad.1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 161-1) wraz z autopoprawką (druk nr 161-2).

Głos w powyższej sprawie zabrali: Pani Mirosława Puton – Dyrektor Wydziału Budżetu i
Księgowości, Pan Arkadiusz Nahuluk – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz
radni: Pani Jadwiga Mach, Pan Eugeniusz Bielak, Pan Dariusz Sadowski, Pan Piotr Breś,
Pan Bartosz Margul. Pani Mirosława Puton na wniosek radnego Piotra Bresia
poinformowała że, autopoprawka proponuje zwiększenie planowanych dochodów budżetu
miasta o kwotę 99.584,00 zł polegających na zwiększeniu dochodów własnych o kwotę
3.232,00 zł oraz zwiększeniu środków europejskich o kwotę 76.917,00 zł, zwiększeniu
dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z
organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 19.435,00 zł. Natomiast
proponuje się zwiększenie wydatków planowanych budżetu miasta o kwotę 8.289.584,00
zł z tego wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 7.864.863,00 zł. oraz zwiększenie planowanych
przychodów budżetu miasta o kwotę 8.190.000,00 zł w wyniku wprowadzenia planowanej
do zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn.: ,,Remont prawej zapory bocznej
Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej
przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej". W wyniku zmian zaproponowanych w
projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 87.139.175,91 zł
oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji do
wysokości 338.190.000,00 zł, a także do źródeł pokrycia deficytu dodaje się przychody
pochodzące z pożyczki. Radna Jadwiga Mach poprosiła o wykaz wszystkich od początku
projektów budżetu obywatelskiego, które zostały ujęte i zrealizowane w budżecie, w tym
jakie środki zostały wydane. Radny Eugeniusz Bielak w swojej wypowiedzi zaznaczył, że
sama idea budżetu obywatelskiego jest bardzo dobra, bo mieszkańcy sami mogą
decydować czy rezerwa celowa dla dzielnic czy budżet obywatelski- która inicjatywa
powinna być większa. Pani dyrektor Puton w odpowiedzi na zapytanie radnego Dariusza
Sadowskiego poinformowała, że Zapora Czołowa jak i Przepompownie nad Zalewem
Zemborzyckim są naszą własnością.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu

7 „za”, 2 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
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 162-1) wraz z autopoprawką (druk nr 162-2).
Pani Radna Anna Ryfka prosiła o zapis w protokole, że była „za” przyjęciem powyższego
projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu

7 „za”, 0 „przeciw i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Ad.3) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 163-1).
Głos w powyższej sprawie zabrali: Pani Mirosława Puton – Dyrektor Wydziału Budżetu i
Księgowości oraz radni: Pani Jadwiga Mach, Pan Piotr Breś, Pan Dariusz Sadowski.
W odpowiedzi na zadane pytania pani dyrektor Puton wyjaśniła, że Gmina Lublin
wyemituje 70.000 tysięcy obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną
kwotę 70.000.000,00 zł., natomiast przedłożony projekt uchwały stanowi element realizacji
uchwały budżetowej na 2019 rok, w której zaplanowano, że część środków na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pochodzić
będzie z emisji obligacji komunalnych oraz stanowi prawną podstawę rozpoczęcia
procedury emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin w trybie oferty niepublicznej.
Natomiast po podjęciu przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych Miasta Lublin i określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wniosek o wydanie
opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych. Zostanie również wszczęta
procedura mająca na celu wyłonienie agenta emisji odpowiedzialnego za organizację i
obsługę emisji.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu

7 „za”, 3 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.4) Pismo Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2019 roku, znak: BK-PLI.3021.15.2019 w sprawie zmiany przeznaczenia części rezerw celowych.
Pani dyrektor Mirosława Puton na prośbę radnych wyjaśniła że, planowana rezerwa
celowa na zdania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta wg stanu na dzień 25
marca br., stanowi w zakresie wydatków bieżących kwotę 954.670,00 zł, natomiast
inwestycyjnych na kwotę 2.207.000,00 zł. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej

zgłaszanej przez jednostki pomocnicze miasta polegają na przeniesieniu planowanych
środków w kwocie 500.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na bieżące oraz zadania
zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego polegają na przeniesieniu
planowanych środków w kwocie 594.000,00 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne.
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe pismo pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu 8 „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższe pismo.
Ad.5) Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 177-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu

9 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 138/IV/2019 Rady Miasta Lublin z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023 (druk nr 225-1).
Głos w powyższej sprawie zabrała Pani Ewa Lipińska – Dyrektor Wydziału Spraw
Mieszkaniowych na prośbę radnego Pana Eugeniusza Bielaka, który poprosił o
wprowadzenie do powyższego projektu uchwały.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu

8 „za”, 1 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.7) Projekt uchwały w sprawie: podwyższenia wysokości rezerwy celowej dla rad
dzielnic Miasta Lublin do kwoty 350 000,00 zł (druk nr 154-1) oraz pismo
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powyższego
projektu uchwały.
Głos w powyższej sprawie zabrali radni: Pan Eugeniusz Bielak, który zapowiedział że,
będzie głosował za powyższym projektem uchwały, ze względu na potrzeby większych
środków dla Rad Dzielnic. Radna Anna Ryfka poprosiła o zapis, że była przeciw

powyższemu projektowi uchwały.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu

3 „za”, 5 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” negatywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.8) Projekt grupy radnych w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez
przewodniczących Zarządów Dzielnic oraz członków organów Dzielnic (druk nr 219-1)
oraz Stanowisko Przewodniczących Zarządów Dzielnic Miasta Lublin w sprawie
projektowanych zmian w sposobie przyznawania diet w jednostkach pomocniczych.
Głos w powyższej sprawie zabrali radni: Pan Piotr Breś, Pani Jadwiga Mach, Pan Bartosz
Margul, Pan Dariusz Sadowski, Pani Anna Ryfka, Pan Eugeniusz Bielak oraz
przedstawiciele Rad Dzielnic.
Radny Piotr Breś zgłosił wniosek o zdjęcie powyższego projektu grupy radnych z obrad
Komisji Budżetowo - Ekonomicznej oraz obrad sesji Rady Miasta. Wniosek został
zaopiniowany negatywnie w głosowaniu: 2 głosy „za”, 7 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Głos zabrali

obecni

przedstawiciele

Zarządów Dzielnic oraz

Przewodniczący i

Wiceprzewodniczący Dzielnic: Tatary, Kalinowszczyzna, Rury, Kośminek, Szerokie, Głusk,
Sławin, Śródmieście, którzy uzasadniali prace Przewodniczących oraz Członków
Zarządów. Odnosili się negatywnie do powyższego projektu uchwały zaznaczając, że
kwota 50 zł na osobę jest śmieszna i zbyt niska i nie jest to dobre rozwiązanie i należy
dobrze to przedyskutować. W odniesieniu do wcześniejszych wypowiedzi radna Jadwiga
Mach zaznaczyła, że miasto cały czas promuje budżet i że to cały Zarząd pracuje i chce
aby przyszłe wybory odbyły się w pełnej informacji: jakie są propozycje i jakie
prawdopodobnie będą w czwartek na sesji przyjęte propozycje tych diet. Radny Bartosz
Margul zaznaczył, że Rady są oceniane jako całość a są to Rady różnie funkcjonujące i
uchwała ta nie jest uchwałą na zawsze i jeśli nie będzie się sprawdzać zawsze można ją
udoskonalić aby spełniała oczekiwania. Natomiast propozycje zmiany diet powstały z
samych Rad Dzielnic. Radny Eugeniusz Bielak zaznaczył, że praca w Zarządzie jest
bardzo ciężka, natomiast dane 50 zł każdemu członkowi jest zabijaniem działalności
społecznej. Następnie radny Piotr Breś zgłosił poprawkę do paragrafu nr 3 o wysokości
diet miesięcznych dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic, Przewodniczących Rad
Dzielnic, Sekretarzy Zarządów Dzielnic, aby to były kwoty odpowiednio nie w procentach a
w kwotach: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 1500 zł, Przewodniczący Rady Dzielnicy

500 zł., Sekretarz Zarządu Dzielnicy 250 zł i 0 zł dla członków, poprawka została
zaopiniowana negatywnie w głosowaniu: 3 głosy „za” , 7 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”. Radny Zdzisław Drozd zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji, w
głosowaniu: 6 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się” wniosek został
przyjęty pozytywnie.
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu 7 „za”, 2 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1260/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z
dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntów stanowiących własność Gminy Lublin - projekt grupy radnych (druk nr 222-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu

3 „za”, 6 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” negatywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.10) Propozycja podziału środków finansowych w kwocie 600 000 zł zaplanowanych
w budżecie Miasta Lublin na 2019 rok na udzielenie dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze
miasta Lublin.
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższą propozycję pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu

10 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższą propozycję.
Ad.11) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów
środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów
zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w okresie organizacji i trwania
na terenie Miasta Lublin Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 (druk nr 164-1)
oraz 4 pisma w sprawie wyrażenia opinii do powyższego projektu uchwały.
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod

głosowanie.
Komisja w głosowaniu

10 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.12)

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jabłonna celem

realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze (druk nr 220-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu

10 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.13) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 173-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał radny Piotr Breś zadając pytanie ile w tamtym roku
przeznaczyliśmy na ten projekt a ile zwiększamy w tym roku. Odpowiedzi udzieliła Pani
Blanka Rdest -Dudak Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska informując, że w
ubiegłym roku przeznaczyliśmy z podziałem na różne części, w ramach działalności
z budżetu obywatelskiego: bezpieczny zwierz 300 tys. zł., sterylizacja psów i kotów na
terenie Lublina 300 tys. zł., natomiast w tym roku tych środków jest mniej niż w roku
ubiegłym.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu

9 „za”, 1 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.14) Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości
przeznaczonych pod realizację projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla
Lubelskiego

Obszaru

Funkcjonalnego”

(druk

nr

172-1)

wraz

z

autopoprawką

(druk nr 172-2).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu

9 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Ad.15) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2018 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych

z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 165-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła zapis ze zapoznała się z powyższym
sprawozdaniem.
Ad.16) Projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu

użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy
ul. Lubartowskiej 31 w Lublinie (druk nr 211-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu

10 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.17) Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości Gminy
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Rynek 17 (druk nr 212-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał radny Piotr Breś oraz Pan dyrektor Wydziału
Gospodarowania

Mieniem

–

Arkadiusz

Nahuluk.

W

odpowiedzi

pan

dyrektor

poinformował, że wynajmujemy tylko na 15 lat ze względu na użyczenie na okres
bezterminowy. Budynek ten wymaga dużego remontu i nakłady będą dość duże z uwagi
na dostosowanie wymogów do Konserwatora. W związku brakiem dalszych pytań
Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu

10 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.18) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonej
przy ul. Głównej 43,45 w Lublinie (druk nr 213-1).
Głos w powyższej sprawie zabrała radna Pani Jadwiga Mach. Odpowiedzi udzielił dyr
Nahuluk informując, że Środowisko wy Dom Samopomocy Kalina jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
Natomiast wskazany zakres działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina
spełnia warunek ustawowy udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
w związku z przeznaczeniem nieruchomości na realizację zadań opiekuńczych
przewidzianych ustawą.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu

10 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.19) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie
w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
(druk nr 214-1) wraz z autopoprawką (druk nr 214-2).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu

9 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.20) Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
(druk nr 215-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu

9 „za”, 0 „przeciw i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.21) Pismo Rady Dzielnicy Czechów Północny z dnia 14.03.2019r.
W związku brakiem pytań Komisja przyjęła zapis że zapoznała się z powyższym pismem.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom.
Posiedzenie trwało od godz.17.00 do godz.20.00.
Protokołowała
/-/ Marta Garbińska

Przewodniczący Komisji
/-/ Bartosz Margul

