BRM-III.0012.2.4.2019
Protokół 8/VIII/2019
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 23 kwietnia 2019 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan Bartosz
Margul. W obradach Komisji w dniu 23 kwietnia 2019 roku uczestniczyło 9 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:
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku (druk nr 226-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 237-1).
4. 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).
5. Wniosek Przeora Klasztoru O.O Dominikanów w Lublinie dotyczący zmiany zakresu prac
konserwatorskich, przekazanych pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11.04.2019r.,
znak: MKZ-I.4125.8.2019.
6. Projekt uchwały zmieniający uchwalę nr 70/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia
2019r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
(druk nr 235-1).
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2018
rok (druk nr 250-1).
8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 249-1)
9. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 228-1).
10. 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).

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2019-2020”
(druk nr 248-1).
12. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 roku (druk nr 230-1).
13. Projekt grupy radnych 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 (druk nr 240-1).
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 242-1).
15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta
Lublin na lata 2018-2032” (druk nr 270-1).
16. Projekt Uchwały Mieszkańców Lublina w sprawie wprowadzania do planu inwestycji
miejskich w latach 2019 – 2021 budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej
17 w Lublinie (druk nr 233-1) oraz dwa pisma Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Łabędzia 17 i 21
w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2019r.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie
Przedmieście 40 (druk nr 231-1).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w Lublinie w rejonie ul. Relaksowej (druk nr 232-1).
19. Projekt uchwały uchylający uchwałę nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego
2011 r. sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin
na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem
bonifikaty (druk nr 254-1).
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wyzwolenia (druk nr 255-1).
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w
nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Dolnej 3 Maja 10 (druk nr 256-1).
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Lublinie
(druk nr 257-1).
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie
(druk nr 258-1).
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25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 269-1).

Porządek posiedzenia został przyjęty.
Ad.1) Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku (druk nr 226-1).
Komisja nie zgłaszała pytań do powyższej informacji.
Komisja zapoznała się i przyjęła powyższą informację.
Ad.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
Głos w powyższej sprawie zabrali: Pani Mirosława Puton – Dyrektor Wydziału Budżetu i
Księgowości, Pani Monika Barczewska – Zastępca Dyrektora ds. Budżetowo - Administracyjnych i
Samorządności, Pan Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, Pani
Ewa Lipińska – Dyrektor Wydziału Spraw Mieszkaniowych, pan Adam Mołdoch – Dyrektor Zespołu
Interdyscyplinarnego w w Lublinie oraz radni: Pani Jadwiga Mach, Pan Zdzisław Drozd, Pan Piotr
Breś.
Pani Mirosława Puton – Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości, poinformowała, iż w
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok ujęto w formie
tabelarycznej i opisowej informacje obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w
szczegółowości uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich. Natomiast deficyt budżetowy wyniósł 86.131.156,55 zł i stanowi 3,84%
wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. W 2018 roku została osiągnięta nadwyżka
operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie
79.034.281,67 zł stanowiąca 3,53% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. Natomiast
zadłużenie miasta wynosiło 1.448.952.445,24 zł tj., (99,20%).
W związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na zadane pytania przez radnych podczas
posiedzenia Komisji Budżetowej, poniżsi radni prosili o odpowiedź na piśmie przez dyrektorów,
którzy są odpowiedzialni za udzielenie odpowiedzi.
Pan Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w odpowiedzi na
zadane pytania pana radnego Zdzisława Drozda oraz pani radnej Jadwigi Mach poinformował, że
rok 2018 ze znaczącym wpływem na dochód ze wprowadzeniem obowiązywania ulgi dla uczniów
Szkół Podstawowych i wygaszonych Gimnazjów, natomiast wpływ na sferę dochodową mają
przeróżne inne czynniki, np takie jak fala inwestycyjna remontów, czy też niż demograficzny.
Radna Jadwiga Mach poprosiła o odpowiedź na piśmie w sprawie dotacji celowej na zadanie
Rezerwat Dzikich Dzieci - kiedy i w jakich godzinach ten projekt jest realizowany i czy są to
godziny pracy i jakie są jego zasady.
Radny Zdzisław Drozd poprosił o odpowiedź na piśmie w sprawie kosztów miejskich
bilbordów, które miasto rezerwowało w 2018 roku - jaki był ogólny ich koszt i jakie zadania były
realizowane poprzez reklamę na tych bilbordach.

W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe Sprawozdanie
pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższe sprawozdanie.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk
nr 237-1).
Głos w powyższej sprawie zabrali: Pani Mirosława Puton – Dyrektor Wydziału Budżetu i
Księgowości oraz radny Piotr Breś.
Radny Piotr Breś poprosił o odpowiedź na piśmie ile wynosiło zatrudnienie na koniec 2018
roku i ile wyniesie w 2019 roku w Urzędzie Miasta Lublin. Pani Mirosława Puton – Dyrektor
Wydziału Budżetu i Księgowości wyjaśniła, że zwiększenie wynagrodzeń w Urzędzie Miasta jest
związane z przejęciem nowych zadań z Zarządu Dróg i Mostów, czyli Zarządzania ruchem
drogowym i mobilnością, są to zadania przejęte wyrokiem sądowym, który uznał, że nie może to
być w innej jednostce organizacyjnej niż Urząd Miasta. Natomiast odpowiedź będzie na piśmie ile
wynosiło zatrudnienie na koniec 2018 roku i ile wyniesie w 2019 roku w Urzędzie Miasta Lublin.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.4. 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).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.5. Wniosek Przeora Klasztoru O.O Dominikanów w Lublinie dotyczący zmiany zakresu
prac konserwatorskich, przekazanych pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia
11.04.2019r., znak: MKZ-I.4125.8.2019.
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy wniosek pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy wniosek.
Ad.6. Projekt uchwały zmieniający uchwalę nr 70/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31
stycznia 2019r. W sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
(druk nr 235-1).

Głos w powyższej sprawie zabrała Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska odpowiadając na zapytanie pani radnej Jadwigi Mach poinformowała, iż podwyższa
się do 150% kryterium dochodowe o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” .
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.7. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za
2018 rok (druk nr 250-1).
Komisja nie zgłaszała pytań do powyższego Sprawozdania.
Komisja zapoznała się z powyższym Sprawozdaniem.
Ad.8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 249-1)
Komisja nie zgłaszała pytań do powyższej Oceny.
Komisja zapoznała się z powyższą Oceną.
Ad.9. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 228-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał Pan Jerzy Kuś - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych. Odpowiadając na zapytanie radnego pana Piotra Bresia poinformował, że z badań,
które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku wynika, że problem zwiększa się z roku na rok, nie
odbiegając od innych miast, z tym, że coraz więcej osób, szczególnie ludzie młodzi przyjmują
środki psychoaktywne, narkotyki a szczególnie dopalacze. Działania które są prowadzone w tym
zakresie to szczególnie działania profilaktyczne, zwiększające wiedzę na temat szkodliwości tych
środków. Na program było zaplanowane 640 tys. zł i te środki zostały wykorzystane w 100 %.
Radny Piotr Breś zaproponował, iż można się zastanowić nad rozszerzeniem działań, gdyż
problem jest poważny, ponieważ są też przypadki śmiertelne.
Komisja w związku brakiem dalszych pytań przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
Ad.10. 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).
Komisja w związku brakiem pytań przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym Sprawozdaniem.

Ad.11. 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 brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.12. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 roku (druk nr 230-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał Pan Jerzy Kuś – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz radna Pani Jadwiga Mach.
Radna Jadwiga Mach poprosiła o odpowiedź na piśmie w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin o wykaz, kto realizuje,
jaką sumę (nie liczbę osób), kto realizuje (chodzi o osoby fizyczne), jaka grupa osób i jaki jest
koszt i jakie zadania oraz o odpowiedź na co przeznaczono 100 tys. zł, które otrzymano w wyniku
większych wpływów, a nie jakich zaplanowano.
Komisja w związku brakiem dalszych pytań przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
Ad.13. Projekt grupy radnych 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 (druk nr 240-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 2 „za”, 4 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 242-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał Pan Zbigniew Dubiel – Koordynator Biura Obsługi Prawnej
oraz radny Pan Piotr Breś.
Pan Zbigniew Dubiel – Koordynator Biura Obsługi Prawnej w odpowiedzi na zapytanie
radnego pana Piotra Bresia o najważniejsze rzeczy w zmianach Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” wyjaśnił, że zmiany te mają raczej charakter
formalny, nie są to zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa, są to uwagi, tzn że Organ
Nadzoru nie stwierdził nieważności, ale w ostatnim zdaniu poinformowano nas abyśmy
dostosowali Regulamin do tych uwag. Jest tam pięć zmian generalnie, uchylamy przepisy, są dwie
kategorie, trzy z tych zmian zdaniem Organu Nadzoru wynikają z Ustawy. Co do dwóch to Organ

Nadzoru stwierdził, że są sprzeczne z przepisami prawa. Ale nie stwierdzono nieważności.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla
Miasta Lublin na lata 2018-2032” (druk nr 270-1).
Głos w powyższej sprawie zabrała Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska, radny Pan Zdzisław Drozd oraz Pani Jadwiga Mach.
Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska poinformowała, że
poprzedni program dotyczył okresu 2032, wynika to z przepisów prawa. Poprzedni program był
opracowywany w 2012 roku, ale krajowy program zobowiązuje wszystkie Samorządy, zarówno
Samorząd Województwa jak i Samorządy Gminne do aktualizowania tych dokumentów. To jest
tryb aktualizacji, natomiast perspektywa końcowa pozostaje taka sama. Po upływie kolejnych
czterech czy pięciu lat będziemy znowu prowadzić aktualizację, ale z perspektywą 2032 wynika z
przepisów Polski i Unijnych. Pani dyrektor w odpowiedzi na kolejne zapytanie wyjaśniła, że
dotacje są skierowane do osób fizycznych i do wspólnot mieszkaniowych i w związku z tym nie ma
podziału takiego, że są to rolnicy czy też inne osoby zamieszkujące inną zabudowę np. Domki.
Natomiast jeśli są to budynki gospodarcze należące do rolnika, który zamieszkuje na terenie
naszego miasta, to oczywiście może się on ubiegać o takie dofinansowanie. To jest 100 %
dofinansowania na zdjęcie i unieszkodliwienie a po stronie beneficjenta jest wygenerowanie
środków własnych na nowy dach. Rolnicy jak najbardziej wchodzą w to dofinansowanie. Z kolei
osoby prawne nie otrzymują dofinansowania z Gminy Lublin, ale mogą się starać w Wojewódzkim
Funduszu na zasadzie pożyczek czy też linii kredytowych. Jest realizowana usługa odbioru i
usuwania tych odpadów.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.16. Projekt Uchwały Mieszkańców Lublina w sprawie wprowadzania do planu inwestycji
miejskich w latach 2019 – 2021 budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 17
w Lublinie (druk nr 233-1) oraz dwa pisma Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Łabędzia 17 i 21 w
Lublinie z dnia 15 kwietnia 2019r.
Głos w powyższej sprawie zabrał radny Pan Dariusz Sadowski oraz przedstawiciel Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej Łabędzia 21.
Przedstawiciel Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Łabędzia 21 w swojej wypowiedzi
zaznaczył sprzeciw tej lokalizacji zaznaczając, że nikt z nimi nie rozmawiał, nie przyszedł i nie
poinformował o sprawie wprowadzania do planu inwestycji miejskich w latach 2019 – 2021 budowy
Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 17.

Komisja w głosowaniu: 4 „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
wniosek radnego Dariusza Sadowskiego o nieopiniowanie powyższego projektu uchwały na
posiedzeniu Komisji ze względu na wątpliwości prawne co do możliwości podjęcia takiej uchwały w
jej treści zaproponowanej przez wnioskodawców.
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul.
Krakowskie Przedmieście 40 (druk nr 231-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w Lublinie w rejonie ul. Relaksowej (druk nr 232-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał Pan Arkadiusz Nahuluk – Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Mieniem oraz radna Pani Jadwiga Mach.
Pan Arkadiusz Nahuluk – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem wyjaśnił, że
uzyskujemy drogę, ponieważ mamy pozytywną opinię Zarządu Dróg i Mostów. W tej chwili na
Relaksowej jest prowadzona inwestycja z dojazdem. Natomiast oddajemy część działki
przeznaczonej pod zieleń zgodnie z pismem Inwestora, niezbędne do kompensacji w zakresie
inwestycji jako tereny zielone.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.19. Projekt uchwały uchylający uchwałę nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24
lutego 2011 r. sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z
zastosowaniem bonifikaty (druk nr 254-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wyzwolenia (druk nr
255-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.

Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w
nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Dolnej 3 Maja 10 (druk nr 256-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał Pan Arkadiusz Nahuluk – Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Mieniem oraz radny Pan Piotr Breś.
Pan Arkadiusz Nahuluk – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem wyjaśnił, że wykup
nastąpił na wniosek Gminy Lublin zapytania do współudziałowców, wszyscy wyrazili chęć na dzień
dzisiejszy zakupu. Natomiast miasto ma to w dużej części ze spadku.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Lublinie
(druk nr 257-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie
(druk nr 258-1).
Głos w powyższej sprawie zabrał Pan Arkadiusz Nahuluk – Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Mieniem oraz radny Pan Piotr Breś.
Pan Arkadiusz Nahuluk – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem wyjaśnił, że w
powyższym projekcie uchwały chodzi o przedłużenie umowy maksymalnie do 5 lat, gdyż wcześniej
już był wynajmowany ten lokal.
W związku brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.24. Projekt
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uchwały

w

sprawie

wydzierżawienia

nieruchomości

Gminy

Lublin

W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 269-1).
W związku brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji poinformował, ze za tydzień 7 maja odbędzie się wspólne posiedzenie z
Komisją Sportu Turystyki i Wypoczynku w obiekcie Arena Lublin w celu zapoznania się z bieżącą
działalnością oraz planami rozwoju spółki MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom.
Posiedzenie trwało od godz.17.00 do godz.19.00.
Protokołowała
/-/ Marta Garbińska

Przewodniczący Komisji
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