BRM-III.0012.10.5.2019

Protokół nr 5
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 27 maja 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 2, w ratuszu, trwało od godz. 16.30
do 16.45.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecny na
posiedzeniu był radny Marcin Bubicz.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3
do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia,
do którego radni nie zgłosili uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk
nr 274-1).
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 275-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia
8 września 2011 roku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powołania jej członków (druk nr 279-1).
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 (druk nr 278-1).
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
(druk nr 282-1).
6.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia.
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 274-1)
W związku z brakiem pytań Przewodniczaca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały: 6 głosów „za”, 1 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
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 2751).
W związku z brakiem pytań Przewodniczaca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 8 głosów „za”.

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z
dnia 8 września 2011 roku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powołania jej członków (druk
nr 279-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 8 głosów „za”.
Ad 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 (druk nr 278-1).
Radna Jawiga Mach zwróciła uwagę na dużą ogólnikowość sprawozdania i wręcz
hasłowe przedstawienie danych. Wymienione zostały wydziały UM i jednostki, które
udzielały dotacji z budżetu miasta, ale nie wymieniono organizacji pozarządowych
realizujących w imieniu gminy zadania publiczne, nie podano kwot przyznanych dotacji
i zadań, którepodmioty te realizowały. Pan Piotr Choroś dyrektor Biura Partycypacji
Społecznej wyjaśnił, że szczegółowe sprawozdania przedstawiane były radnym przez
wydziały i jednostki, które udzielały dotacji na komisjach RML a następnie przyjmowane
podczas sesjii RML. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Dyrektor zobowiązał
się przekazać pani radnej w dniu jutrzejszym sprawozdania podmiotów, które uzyskały w
2018 roku dotacje z UM.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego (druk nr 282-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 8 głosów „za”.
Ad 6. W ramach spraw wniesionych komisja zapoznała się z następującymi
pismami:
6.1.pismo Prezydenta Miasta Lublin p. Krzysztofa Żuka z dnia 8.05.2019 przekazujące
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok,
6.2. pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin p. Moniki Lipińskiej z dnia 6.05.2019 r.
będące odpowiedzią na pytania radnych p. Jadwigi Mach i p. Elżbiety Dados, które padły
podczas posiedzenia Komisji ds. Rodziny w dniu 25.04.2019 r. dot. organizacji Dnia
Solidarności Międzypokoleniowej.
Radne Jadwiga Mach i Elżbieta Dados po zapoznaniu się z ww. pismem zwróciły się
z prośbą o pisemne powiadamianie radnych o wydarzeniach organizowanych w mieście.
Przewodniczaca podziękowała radnym i dyrektorom za udział w komisji. Na tym
posiedzenie zakończono.
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