BRM-III.0014.9.4.2019

P R OT O K Ó Ł
nr 6/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 25 kwietnia 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. „Czy warto zorganizować komisję wyjazdową w Chinach” - prelekcja.
2. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku
(druk nr 226-1).
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 237-1) wraz z autopoprawką (druk nr 237-2).
5. 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 238-1) wraz z autopoprawką (druk nr 238-2).
6. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 228-1).
7. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku zadań w ramach Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 229-1).
8. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok
(druk nr 230-1).
9. 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 (druk nr 245-1).
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 20192020” (druk nr 248-1).
11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 249-1).
12. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta
Miasta
Lublin
i
pracowników
Urzędu
Miasta
Lublin
w dniach 21 marca – 18 kwietnia 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych
wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin
i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 19-26 kwietnia 2019 r. (druk
272-1).
13. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie za 2018 rok (druk nr 250-1).
14. Sprawy wniesione.
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Autopoprawki o nr 237-2 i 238-2 oraz Informacja o odbytych i planowanych wyjazdach
zagranicznych Prezydenta i pracowników UM Lublin zostały wprowadzone do porządku
obrad w trakcie jego ustalania.
Ad.1.Komisja wysłuchała prelekcji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Chinach oraz pozycji tego kraju w gospodarce światowej. Prelegent poruszył także
kwestie przestępczości i wdrażania systemu zaufania społecznego.
Ad.2.Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku
(druk nr 226-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zaproponował, aby zapisano w protokole, że
Komisja przyjęła Informację o stanie mienia Gminy Lublin.
Ad.3.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1)
decyzją komisji zostało poddane pod głosowanie bez dyskusji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu głosami: 4 „za”,
0 „przeciw”,2 „wstrzymujące się”.
Ad.4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 237-1) wraz z autopoprawką (druk nr 237-2).
Radny Piotr Breś poprosił o doprecyzowanie na jakie cele będzie przeznaczona kwota 165
tys. o którą zwiększono wydatki na funkcjonowanie urzędu. Pani Lucyna Sternik –
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości wyjaśniła, iż zwiększenie kwoty na
funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin przeznaczone będzie na wydatki bieżące
obejmujące zakup usług zdrowotnych, wykonanie medali Prezydenta Miasta Lublin oraz
wywóz nieczystości. Zwiększenie tej kwoty nastąpiło w skutek wyczerpania się kwot
wcześniej zaplanowanych na te wydatki, co jest związane ze zmianą cen na rynku usług
medycznych oraz zwiększeniem się kosztów wywozu nieczystości w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Radny Breś zapytał także o przyczynę zwiększenia kwoty w dziale 754
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pani Lucyna Sternik wyjaśniła, że
zwiększenie kwot w tym dziale nastąpiło, między innymi, ze względu na zakup
nowoczesnej ściany wizyjnej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany
pozytywnie, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad.5.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 238-1) wraz z autopoprawką (druk nr 238-2).
W związku z brakiem pytań projekt uchwały wraz z autopoprawką został poddany pod
głosowanie i zaopiniowany pozytywnie, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące
się”.
Ad.6.Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 228-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła powyższe Sprawozdanie.
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Ad.7.Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku zadań w ramach Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 229-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad.8.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok (druk nr 230-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad.9.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 (druk nr
245-1).
W związku z brakiem pytań projekt uchwały został poddany pod głosowanie
i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie: 6 głosów: „za”.
Ad.10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2019-2020”
(druk nr 248-1).
W związku z brakiem pytań projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie: 6 głosów: „za”.
Ad.11.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 249-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła powyższą Ocenę.
Ad.12.Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 21 marca – 18
kwietnia 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 19-26
kwietnia 2019 r. (druk 272-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła powyższą Informację.
Ad.13.Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie za 2018 rok (druk nr 250-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad.14.Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z treścią następujących pism:
1) Pismo Pana A
F
z dnia 25 marca 2019 roku dotyczące prac nad
zmianami statutów jednostek pomocniczych Gminy Lublin.
2) Pismo Prezesa Zarządu spółki BAZAR z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
niekontrolowanego rozrostu stoisk handlowych na terenie Dworca PKS.
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Komisja ustaliła także termin dodatkowego posiedzenia Komisji Samorządności
i Porządku Publicznego na dzień 20 maja 2019 r. Posiedzenie to odbędzie się w Wydziale
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Lublinie.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.00.
.

Protokołowała:
/-/Anna Bielak

Przewodniczący Komisji
/-/Zbigniew Jurkowski
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