BRM-III.0012.3.6.2019
Protokół nr 8/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
z dnia 3 czerwca 2019 roku.
I. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Anna Ryfka.
II. W posiedzeniu uczestniczyło siedmioro członków Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki
i Ochrony Środowiska, co stanowi quorum niezbędne do opiniowania spraw
przewidzianych w porządku posiedzenia (listy obecności w załączeniu).
III. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista uczestniczących
w załączeniu).
IV. Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2018 rok
(druk nr 309-1), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień
31 grudnia 2018 roku.
2. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Komisji Anna Ryfka otworzyła posiedzenie i przedstawiła porządek
posiedzenia, który Komisja zaakceptowała bez uwag.
Ad.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za
2018 rok (druk nr 309-1), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Radny Eugeniusz Bielak zapytał jaki jest stan zadłużenia miasta oraz jaki jest wzrost
zatrudnienia w urzędzie. Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości, pani
Lucyna Sternik poinformowała, że zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło
łącznie 1 mld 448 mln zł. Odnosząc się do pytania o wzrost zatrudnienia dyrektor Sternik
stwierdziła, że wynika o wyłącznie ze wzrostu realizowanych zadań. Prezes Zarządu
Fundacji Wolności, pan Krzysztof Jakubowski zapytał, czy opłaty za odbiór śmieci
pokryły w 2018 roku koszty z tym związane i czy jakaś ich część jest przeznaczana na
akcje promujące ekologię. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, pani Marta SmalChudzik poinformowała, że zaplanowane w tym zakresie dochody nie pokryły w pełni
kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu. Realną ocenę kosztów utrudnia fakt, że
od 1 stycznia ubiegłego roku selektywna zbiórka śmieci była realizowana w czterech
z siedmiu sektorów. Ogółem selektywna zbiórka śmieci pochłonęła ponad 54 mln zł,
a środki pochodzące z opłat wyniosły około 44 mln zł. Koszty odbioru i utylizacji odpadów
wyniosły 44 mln 892 tys zł. Pozostałe koszty to wydatki na zadania około systemowe,
między innymi także edukacja ekologiczna.
Wobec wyczerpania tematu przewodnicząca Komisji poddała Sprawozdanie pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. Sprawozdanie (w głosowaniu: „za” 4 głosy, „przeciw” 1
głos, „wstrzymujący się” 2 głosy).
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Ad.2. Sprawy wniesione.
Do Komisji nie wpłynęły sprawy wymagające rozpatrzenia.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 15:30 do godziny
16:08.

Obrady prowadziła
Przewodnicząca Komisji

Protokółował
/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Anna Ryfka
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