PROTOKÓŁ Nr 5/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych
w dniu 25 marca 2019 roku
Lista obecności radnych i gości w załączeniu.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Bednarski.
Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad i odczytał porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta
Lubartów.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.
Następnie zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają uwagi do przedstawionego
porządku obrad.
Głos zabrał Z-ca Burmistrza Jakub WRÓBLEWSKI, który zaproponował, aby w punkcie
3 porządku obrad Komisja zajęła się również trzema dodatkowymi projektami uchwał
w sprawach :
 przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady
Miasta Lubartów na 2019rok;
 zmian w budżecie na 2019 rok;
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej .
Ponadto poprosił, aby w pierwszej kolejności Komisji zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Nikt z członków komisji sprzeciwu nie zgłosił. Innych uwag do porządku obrad również
nie było, zatem pod głosowanie poddany został porządek posiedzenia.
W głosowaniu, Komisja jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęła porządek posiedzenia
uwzględniający zmiany zaproponowane przez Z-cę Burmistrza Jakuba Wróblewskiego.
Po ustaleniu porządku obrad, Komisja przystąpiła do jego realizacji.
Ad. 4
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów.
W pierwszej kolejności zgodnie z życzeniem Z-cy Burmistrza Komisja zajmowała się
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
narkomanii na 2019 rok.
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Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Krystyna Bajda, Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych.
Przewodniczący otworzył dyskusję w punkcie.
Nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, zatem Przewodniczący Komisji zamknął
dyskusję i rozpoczął procedurę głosowania.
W głosowaniu, Komisja jednogłosnie pozytywnie – 5 głosami „za”, zaopiniowała projekt
przedmiotowej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów
ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Na posiedzenie Komisji przybył radny Marek Polichanczuk, a następnie Piotr Kusyk.

Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Jakub Wróblewski.
W swojej wypowiedzi zaznaczył, że jest to projekt przedstawiony przez Burmistrza
Krzysztofa Paśnika, który jest Przewodniczącym Zarządu Związku, zaś On sam jest tylko
delegatem biorącym udział w pracach Walnego Zgromadzenia Związku dlatego, jak
mówił nie ma tak szerokiej wiedzy, jak Pan Burmistrz i z tego też powodu poprosił
pozostałych delegatów uczestniczących w posiedzeniu komisji, aby udzielili mu
wsparcia w uzasadnieniu tego projektu uchwały.
Następnie przystąpił do przedstawienia projektu przedmiotowej uchwały.
Wskazywał m.in., że jednym z powodów wystąpienia ze Związku są wątpliwości
zgłaszane przez przedstawicieli Miasta Lubartów w Związku dotyczące przypisywania
kosztów związanych z funkcjonowaniem Związku dla Miastu Lubartów.
Dodał również, że Burmistrz Krzysztof Paśnik, jako Przewodniczący Zarządu
wielokrotnie podejmował próby rozmów z pozostałymi członkami Zarządu,
przedstawicielami pozostałych gmin związkowych na temat przeprowadzenia zmian
i reformy Związku, ale próby te niestety okazały się płonne. Nie odniosły określonych
rezultatów, wobec tego w trosce o kieszeń mieszkańców miasta i sposób wykonywania
tych zadań pojawił się ten projekt uchwały.
W swojej wypowiedzi zaznaczył, że ten projekt uchwały wejdzie w życie z końcem 2019
roku, wobec czego jest możliwość ewentualnie, jeśli pojawiłyby się możliwości
nawiązania konstruktywnego dialogu na temat reformy Związku, żeby Rada Miasta
wycofała się z tej uchwały. Pokreślił również, że z końcem roku upływa także termin
umowy, która była zawarta na wywóz odpadów świadczonych przez Związek oraz
upływa termin umowy, którą zawarło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na
wywóz odpadów z terenu Związku, jeżeli chodzi o nieruchomość niezamieszkałą, a PGK
dysponuje niezbędnym sprzętem i infrastrukturą konieczną do obsługi tego zadania
i wywozu odpadów.
Kończąc akcentował, że w Urzędzie Miasta jest potencjał, aby zająć się sprawą obsługi
tego zadania, a ponad to mamy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które jakby
po starych zasadach może realizować te zadania w imieniu Miasta.
W otwartej dyskusji nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, zatem Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu, stosunkiem
głosow:
za – 4
przeciw – 1
wstrzymujących się – 2
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta
Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 roku.
Analogicznie, jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały wprowadzenia
dokonał Z-ca Burmistrza Jakub WRÓBLEWSKI, ktory obszernie omowił przedmiotowe
zagadnienie.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny Piotr KUSYK, ktory pytał, czy wojt Gminy Lubartow moze zmusic swoich
mieszkancow do tego, aby posyłali dzieci ze swoich terenow do szkoł w Gminie
Lubartow, a nie Miasta Lubartow.
Ódpowiedzi radnemu udzielił Z-ca Burmistrza Jakub WRÓBLEWSKI:
Tutaj nie chodzi o to, aby Wojt zabrał swoje dzieci z naszych szkoł. Czy jest w stanie
zmusic? Tego nie wiem, ale jest w stanie zapłacic nam srodki, ktore z uwagi na takie
obiektywne liczenie kosztow nam się nalezą. Z drugiej strony powiem, ze mamy taki
problem, bo na podstawie tego porozumienia jestesmy zobligowani zapewnic miejsce
dla dzieci ze szkoł gminnych w okreslonych szkołach, w tym SP Nr 4 dla mieszkancow
danej miejscowosci. W SP Nr 4 mamy ten problem, ze w momencie, kiedy ta szkoła była
rozbudowywana, kiedy była podejmowana decyzja o jej rozbudowie, szkoły podstawowe
to były szkoły szescio -, a nie osmioklasowe, tak jak teraz. Wobec czego wydaje się, ze
przy obecnej osmioklasowej szkole podstawowej liczby dzieci, ktore tam uczęszczają,
brakuje miejsca dla dzieci z terenu miasta. M.in. posiłki spozywane są w podpiwniczeniu,
prowadzone są roznego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne, bo tam jest duzo osob, duzo
dzieci z niepełnosprawnoscią. Rowniez w podpiwniczeniu się odbywają, brakuje miejsca
na oddział zerowy, ktory winien byc tam utworzony i jakby samo wypowiedzenie tego
porozumienia powoduje, ze jakby nie jestesmy zobligowani, zeby przyjmowac dzieci
z terenu gminy, jako pierwsze, czy stwarzane specjalne oddziały w szkołach, wiec
jedynie, jako uzupełnienie do oddziałow. Aczkolwiek celem wypowiedzenia tego
porozumienia jest rozmowa z gminą o pokrywaniu kosztow funkcjonowania oswiaty
i otwiera nam to tez negocjacje do roznego rodzaju innych działan, m.in. do rozmowy
o cenie wody, ktora jest wodą z naszego ujęcia, naszą infrastrukturą do gminy
dostarczana.
Radny Piotr KUSYK
To mam takie pytanie – czy jakies miejskie dzieci chodzą do gminnych szkoł? Są takie
przypadki?
Z-ca Burmistrza Jakub WRÓBLEWSKI:
Nie znam takich przypadkow. Moze pojedyncze. Niektore nasze dzieci uczęszczają do
Óstrowa Lubelskiego, do Lublina, natomiast na terenie Gminy nie słyszałem. Byc moze
takie są, ale jezeli są, to pojedyncze osoby.
Radny Piotr KUSYK kontynuował:
Rozumiem, ze Gmina Lubartow nie pokrywa całych kosztow, natomiast subwencja
oswiatowa do Miasta Lubartow trafi, tak?
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Z-ca Burmistrza Jakub WRÓBLEWSKI:
Tak, ale subwencja oswiatowa pokrywa …( wtrąca radny P. Kusyk : Nie pokrywa. Nie )
około 50% kosztow utrzymania dziecka.
W następnej kolejnosci głos w dyskusji zabrał radny Andrzej ZIELINSKI:
Jezeli mogę cos dodac, to dla gminy …no, tylko się cieszyc, jezeli dzieci miejskie by tam
przeszły dlatego, ze subwencja w gminie wiejskiej jest wyzsza. Więc, jezeli Wojt
przyjmuje dzieci miejskie – nie znamy takich przypadkow – to dostaje na te dzieci
wyzszą subwencje niz my.
Radny Piotr KUSYK: Jaka to jest kwota? Ó ile wyzsza?
Głos z sali: Ó 20%.
Koncząc dyskusje w omawianym temacie, głos zabrał jeszcze radny Jacek TÓMASIAK:
Nie wiem, czy do Szanownych kolegow Radnych, ale do mnie zwrociło się kilka osob,
ktore rozmawiały ze swoimi radnymi z Gminy Lubartow i te osoby ewidentnie
przekazały radnym ze swoich okręgow wyborczych, ze nie są zainteresowane tym, zeby
dzieci nie zmierzały do szkoł miejskich i z tego, co wiem zbierane są w okolicznych
gminach podpisy do Wojta, zeby zabezpieczył srodki, aby do Miasta Lubartow
ta subwencja trafiła. I to z tych miejscowosci, ktore wymienione są w tym porozumieniu.
Innych głosow w przedmiotowym punkcie nie było. Przewodniczący rozpoczął
procedurę głosowania odnosnie omowionego projektu uchwały.
W głosowaniu, stosunkiem głosow:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady
Miasta Lubartow nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 roku.
Posiedzenie Komisji opuscił radny Grzegorz Gregorowicz.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały
Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego gmin
Ziemi Lubartowskiej.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał jak wyzej Z-ca Burmistrza Jakub
Wroblewski zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały przesłanego w materiałach.
W otwartej dyskusji nikt więcej z członkow nie wyraził woli zabrania głosu. Komisja
przystąpiła do wydania opinii w powyzszej sprawie. W głosowaniu, stosunkiem głosow:
za – 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie omowionej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Lubartów.
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Projekt uchwały zreferował Z-ca Burmistrza Jakub Wroblewski podkreslając, ze jest to
corocznie uchwalany Program, ktory niewiele się rozni od tych podejmowanych
w poprzednich latach. Óbejmuje, jak mowił on opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
ktore miasto Lubartow zapewnia poprzez odławianie bezdomnych zwierząt,
zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt, zapewnienie
opieki nad wolnozyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, ograniczenie populacji
bezdomnych zwierząt doprowadzonych do schroniska poprzez ich sterylizacje
i kastrację oraz usypianie slepych miotow, poszukiwanie włascicieli dla bezdomnych
zwierząt, zapewnienie doraznej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen drogowych
z udziałem zwierząt i zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie
rolnym.
W swoim wystąpieniu Zastępca zaznaczył, ze w lubartowskim schronisku bardzo
sprawnie działa program adopcyjny dla zwierząt. Liczne grono wolontariuszy się tam
angazuje i dlatego ow program adopcyjny ma bardzo dobre efekty.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny Jacek Mikołaj TÓMASIAK, który zaproponował poprawkę do przedmiotowego
programu polegająca na tym, aby w §10 załącznika do uchwały zwiększyć środki
finansowy o 1 tyś. zł., tj. z kwoty 77 100,00 zł. na kwotę 78 100,00zł. oraz dodać w tym
samym §10 pkt. 3 w brzmieniu: „ 3) sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów – 1000
zł. ” W wyniku powyższej zmiany dotychczasowy punkt 3 stałby się punktem 4.
Swoją propozycje radny J. TÓMASIAK uzasadniał następująco:
… Powinnismy ułatwic sterylizację tych kotow. Jak słyszymy, ze 1200 zł na karmę nie
zostało wydane, natomiast tutaj Pan Burmistrz wspomniał o osobach, ktore prowadzą
wolontariat w schronisku i te osoby, ktore prowadzą wolontariat, rowniez ze mną
rozmawiały, ze nie tylko tam zajmują się bezdomnymi zwierzętami …, natomiast
wieloma zwierzętami zajmują się na terenie miasta Lubartow. To są osoby młode, to są
uczniowie liceow, uczniowie szkoł podstawowych, studenci i osoby, ktore nie są osobami
majętnymi, a dokonanie takiej sterylizacji, czy kastracji jest około 100 zł. I prosba jest
taka, zeby rowniez zapewnic w chwili, kiedy taka kotka, czy kot juz się przyzwyczai, ze
znajduje się pod opieką jakiejs osoby w danej częsci miasta Lubartow, zeby rowniez była
mozliwosc dokonania kastracji lub sterylizacji tych zwierząt… To krotki zabieg, ale dla
młodych ludzi zbyt kosztowny. Dlatego prosba, zeby na probę te 1000 zł przeznaczyc
i zobaczymy, czy zostanie to rowniez wykorzystane. Nie jest to rowniez duza kwota dla
budzetu, a mowiąc językiem tych, ktorzy nie za bardzo przepadają za zwierzętami
wolnozyjącymi, nie będą one stwarzały problemu dla tych osob, ktore nie mają takiego
stosunku, jak wolontariusze, ktorzy w tym schronisku zajmują się potem tymi
zwierzakami.
W sprawie wniosku wypowiedzieli się:
Radny Andrzej ZIELINSKI:
… Jak odroznic wolnozyjącego od takiego, ktory ma własciciela, a biega sobie po
podworku? … Koty mają inny zwyczaj niz psy, inny charakter zycia i bardzo często
biegające koty mają własciciela. I to nie jest tak, ze ten kot dziko zyje przez cały czas.
Trudniej odroznic takiego kota niz wałęsającego się psa. To jest łatwiej. Powiem
szczerze, ze nie odwazyłbym się odroznic kota wałęsającego się od wolnozyjącego.
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Radny Marek PÓLICHANCZUK:
Koty poruszają się gdzies w kręgu 4 km, więc istnieje ryzyko, ze będziemy musieli
sterylizowac koty z gminy, więc proponuję rowniez obciązyc ich kosztami.
Radny Jacek Mikołaj TÓMASIAK:
Dziwię się, ze to jest obracane w zart, bo to jest naprawdę powazny problem, bo nawet
taki kot, ktory w obrębie 4 km odwiedza roznego rodzaju miejsca i skupiska innych osob,
to proponuję radnemu Polichanczukowi odwiedzic blok Chopina 19B …, przejsc po
sąsiadach … i porozmawiac z nim, jaki problem rodziły i rodzą koty, ktore często są
wpuszczane do piwnicy tego konkretnego bloku, po to, zeby miały schronienie w zimie
przed mrozem. … Druga rzecz – kot ten, ktory jest kotem wolnozyjącym to niestety – te
koty wolnozyjące mają kilka innych charakterystycznych rzeczy, ktorych nie posiadają
koty, ktorymi dobrze się ich własciciele opiekują. Koty, ktore nie mają włascicieli, często
cierpią na koci katar i pierwszym objawem tego jest bardzo wczesna slepota takiego
kota. Wiadomo, ze przeciez własciciel nie dopusci do slepoty swojego własnego
zwierzęcia, kiedy zauwazy, ze robi mu się narosl na oczach. Czy tez druga, taka bardzo
często schorzenie u kotow –swierzb tych uszow i to, o co dbają indywidualni własciciele.
… Juz nie będę mowił o odrobaczaniu. … Te dwie takie pierwsze rzeczy, na ktore cierpią
te zwierzęta bezdomne to slepota i swierzb uszu. Muszą byc zapuszczane krople, muszą
to byc krople z antybiotykiem, zeby ta slepota się cofnęła, zeby nie traciły wzroku. I kot
dla przykładu, ktory jest kotem wolnozyjącym i ten koci katar, jesli nie jest u niego
leczony, to w 4, 5 miesiącu kot jest w 50% kotem niewidomym. I to nie jest trudne do
odroznienia. Własciciele, ktorzy posiadają koty i wypuszczają te koty, często to te koty są
rejestrowane, często te koty tez mają wszczepione chipy, ale niestety – nie potrafię podac
idealnego rozwiązania. Te dwa schorzenia, o ktorych przed chwilą powiedziałem, one
idealnie pokazują, jak problem jest dla tych młodych ludzi wazny. Mozemy to obracac
w zart, ja wskazałem tylko na kwotę 1 tys zł. i miałbym prosbę, zeby ten wniosek
przegłosowac. Jezeli ktos uwaza, ze to zły pomysł – trudno, ja mowię głosem tych ludzi,
ktorzy naprawdę mocno zajmują się tymi zwierzętami.
Radny Marek PÓLICHANCZUK odnosząc się do powyzszego mowił:
Panie Przewodniczący, dziękuję za wskazanie miejsca, gdzie powinienem przebywac.
Przebywam tam codziennie, wiec wiem, co tam się dzieje. Natomiast proszę troszkę
wyluzowac. Ja poruszyłem tylko ten temat po to, zeby zwrocic uwagę, ze nie jestesmy
w stanie, ze tak powiem, wszystkich kotow bezdomnych wysterylizowac. Proponuje, ze
jesli mielibysmy się tym problemem zając, to po pierwsze ta kwota powinna byc większa
i to po pierwsze. Po drugie – mozna wziąc przykład z osrodkow wielkomiejskich, gdzie
takie sterylizacje są przeprowadzane za darmo wszystkim. Bez względu na to. I wtedy
nawet, jak wysterylizujemy – nie wiem… sterylizacja kotki kosztuje ok 150 zł., kota około
50 zł. w normalnych cenach, moze troszkę więcej, troszkę mniej, natomiast za 1 tys zł.
my wysterylizujemy powiedzmy 10 kotek. To na warunki miejskie, to jest naprawdę
niewielki koszt i nie pozbędziemy się tego problemu. Tutaj potrzebne jest jakby większe
masowe działanie. Wydamy te 1000 zł., a tych kotow wcale nie będzie mniej. Więc
proponuje w innym kierunku …, aczkolwiek nie mam nic przeciwko temu. I będę
głosował za tym wnioskiem. Natomiast uwazam, ze to jest zbyt małe przedsięwzięcie.
Następnie w sprawie zgłoszonego wniosku wypowiedział się radny Piotr KUSYK:
Ja bym proponował … dobrze, zastanowic się na przyszłosc, jak mozemy ten problem
rozwiązac, ale na dobry początek tez jestem w stanie zaakceptowac takie rozwiązanie,
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a potem pomyslec. Siąsc z tymi młodymi ludzmi i rzeczywiscie porozmawiac, jak
rozwiązac tą sprawę systemową na większą skalę. I zastanowic się, czy nas na to stac?
Jak są rzeczywiscie potrzeby, bo ja w tej chwili nie wiem.
Radny Jacek Mikołaj TÓMASIAK:
Ja moze powiem w ten sposob – jest to zabezpieczona kwota 1 tys zł. Dziękuje tutaj
radnemu Kusykowi za tą wypowiedz. Natomiast to jest własnie ta proba, poniewaz
ja przypomnę, ze w chwili, kiedy zakupywalismy karmę dla kotow wolnozyjących tez
wydawało się, ze kwota będzie byc moze zbyt niska. Z tego, co wiem to pojedyncze osoby
zgłaszały się po ta karmę. I 1200 zł jest kwotą zupełnie wystarczającą. Jezeli by się
okazało, ze faktycznie następuje jakis boom koci, na pewno się o tym dowiemy i wtedy
ewentualnie będziemy zwiększac te kwoty. Ja tylko po to mowię o tym, zeby te młode
osoby, ktore naprawdę poswięcają duzo swojego wolnego czasu, zeby nie zostały same
i często ze łzami nie przychodziły do rodziny, prosząc o roznego rodzaju wsparcie dla
takich zwierząt, bo one są naprawdę oddane i mowię – one odrabiają to wszystko, co
tutaj będą mogły za te 1000 zł tym zwierzakom pomoc, to po tysiąckroc odrobią potem
to przy wolontariacie, bo przypomnę, – o czym nie powiedział Pan Burmistrz, ze jezeli
chodzi o nasze schronisko, ktore opiekuje się naszymi zwierzętami z Lubartowa, to tam
adopcja jest prawie na poziomie 100%. Czyli na tyle zwierząt, ile jest rocznie
przyjmowanych, tyle udaje się rowniez znalezc tym zwierzętom nowy dom. Więc te
młode osoby robią potęzna robotę za darmo. Te młode osoby i to jest prosba od nich,
zeby takie srodki na kastracje rowniez się znalazły.
Dalszych głosow w sprawie zgłoszonej przez radnego J. M. Tomasiak poprawki nie było.
Komisja przystąpiła do jej przyjęcia. W głosowaniu proponowana zmiana została
jednogłosnie – 6 głosow „za” przyjęta przez Komisję.
Następnie Przewodniczący Komisji rozpoczął procedurę głosowania nad projektem
przedmiotowej uchwały. W głosowaniu, Komisja pozytywnie jednogłosnie – 6 głosow
„za”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie okreslenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Miasta
Lubartow wraz z przyjętą poprawką.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza Jakub WRÓBLEWSKI,
podkreslając, ze przedmiotowa uchwał zawiera jedynie drobne, kosmetyczne zmiany.
Przewodniczący otworzył dyskusję w punkcie.
Nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, zatem Przewodniczący Komisji zamknął
dyskusję i rozpoczął procedurę głosowania.
W głosowaniu, Komisja jednogłosnie pozytywnie – 6 głosow „za”, zaopiniowała projekt
przedmiotowej uchwały.
W dalszej częsci posiedzenia, Komisja w rozdzielnym głosowaniu opiniowała przyjęcie
planow pracy Komisji Rady Miasta Lubartow.
Wprowadzenia do projektow uchwał nie było. W dyskusji radni nie wyrazili woli
zabrania głosu, zatem poprzez głosowanie Komisja przystąpiła do przyjęcia
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poszczegolnych nw. projektow uchwał, ktore zaopiniowała następująco:
1.

Pozytywnie jednogłośnie – 6 głosów „za”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2019 rok,.

2.

Pozytywnie jednogłośnie – 6 głosów „za”, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

3.

Pozytywnie jednogłośnie – 6 głosów „za”, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej i Inicjatyw
Gospodarczych Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

4.

Pozytywnie jednogłośnie – 6 głosów „za”, Komisja zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Óchrony
Środowiska Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

5.

Pozytywnie jednogłośnie – 6 głosów „za”, Komisja zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

6.

Pozytywnie jednogłośnie – 6 głosów „za”, Komisja zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Miasta Lubartów na 2019 rok.

7.

Pozytywnie jednogłośnie – 6 głosów „za”, Komisja zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Óświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady
Miasta Lubartów na 2019 rok.

Kolejnym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie na 2019 rok.
Wprowadzenia do ww. projektow uchwał dokonała Skarbnik Miasta – Pani Lucyna
Biskup, ktora łącznie omowiła oba projekty uchwał wskazując, ze zmiana jest
wymuszona faktem, ze Miasto otrzymało zwiększoną subwencję oswiatową, ktora moze
byc wprowadzona tylko uchwałą Rady.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Jacek Mikołaj TÓMASIAK
Pani Skarbnik, przed chwilą przegłosowalismy zmiany w uchwale dotyczącej programu
opieki nad zwierzętami i tam zwiększylismy wydatki o 1000 zł. I mam taką prosbę,
poniewaz nie chce zaburzac pracy tutaj Urzędu Miasta, aby tą kwotę rowniez zwiększyc,
jako autopoprawkę Pana Burmistrza o ten 1 tys zł. z 77 tys 100 zł. do 78 tys 100 zł., jezeli
chodzi o to zadanie, to jest 1 tys zł. I drugie mam pytanie do Pani Mecenas i Pani
Skarbnik następujące: poniewaz Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej oprocz
tego, ze dokonał bardzo radykalnej podwyzki opłat mieszkancom w Lubartowie za
odpady – przypomnę 18 zł. domki jednorodzinne, 13 zł budownictwo wielorodzinne i
jednoczesnie obciązył Miast Lubartow kwotą prawie 400 tys zł. dodatkowo jeszcze
dopłaty do tych i tak bardzo wysokich opłat. Zgodnie z tą uchwałą, a ta uchwała z tego,
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co wiem, jeszcze nie jest zaskarzona kwota, ktorą nalezy przelac do 10 kwietnia tego
roku, tj. pierwsza z rat – z tych 400 tys. zł., czyli chyba 38 tys zł., z tego, co dobrze
pamiętam z tej uchwały. Nie przelanie tej kwoty do dnia 10, będzie skutkowało
naliczeniem karnych odsetek i będzie rowniez niebezpieczenstwem, ze nastąpi
naruszenie dyscypliny finansow publicznych. Do tego dnia najprawdopodobniej uchwały
rowniez nie da się uchylic, tej, – ktora została podjęta przez Zgromadzenie. I takie
pytanie, – dlaczego nie ma tej kwoty w tym budzecie? Powinnismy to zabezpieczyc, jezeli
nie chcemy miec zarzutu tego, o ktorym przed chwila powiedziałem. A z tego, co wiem –
szczegolnie Miasto Lubartow będzie specjalnie traktowane przez dyrekcję Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i nalezy się spodziewac, ze jak tylko kwota nie
wpłynie zostanie od razu wystawiony nakaz zapłaty. A przypomnę, ze tutaj jest tryb
uproszczony, więc będzie to tak, jak nakaz skarbowy i od razu będą egzekwowane
odsetki od niezapłaconej kwoty, dlatego chciałbym się zapytac, czy na sesji jutro
przewidują Panstwo rowniez wprowadzenie tej kwoty do budzet, bo moze to grozic nam
niebezpiecznymi sytuacjami.
Ódpowiedzi na powyzsze udzieliła Skarbnik Miasta Lucyna BISKUP:
Panie Przewodniczący, odpowiadam na pierwsze pytanie – to chodzi o rozdział 995 …, to
my nie mamy budzetu zadaniowego, więc w rozdziale 995 w §4 – 4 430 zł. są srodki,
ktore mozna spokojnie wydatkowac na to zadanie bez zmian w budzecie. Kolejna
informacja – otoz Panie Przewodniczący, pierwsza rata jest do dzisiaj płatna.
Ótrzymalismy notę na trzysta kilka tysięcy. Kolejne zas do 10 kazdego miesiąca. ( wtrąca
radny J.M. Tomasiak: Przepraszam, to, co napisała Pani Dyrektor nie wynika z uchwały, a
powinniśmy się trzymać uchwały.) Dostałam notę obciązeniową, ktora dla mnie jest
dokumentem finansowym, więc Zarządzeniem Pan Burmistrza musiałam przeniesc takie
srodki, zeby Pan Burmistrz nie miał dyscypliny finansow publicznych. Cała kwotę
pozyczyłam tak jakby, bo Pan Burmistrz mowił mi, ze będzie ta uchwała zaskarzana, ale
w momencie, jezeli otrzymujemy taką notę, musimy zrobic naliczenie na pełną kwotę
i musimy miec zabezpieczenie na pełną kwotę i ratalnie spłacac. W momencie, jesli
zadzieje się taka rzecz, ze zostanie zaskarzona i cofnięta, wtedy te pieniązki cofniemy i
będziemy domagac się zwrotu. Na chwilę obecną przeniosłam te srodki, zeby moc
zaksięgowac pełna kwotą zobowiązania i jest to zabezpieczone. Dlatego tez z wolnych
srodkow tak, jak Panstwo widzicie, kwotę 270 wprowadzam na oczyszczanie miasta,
zeby nie zostac bez pieniędzy na zamiatanie, czy biezące oczyszczanie.
Nikt więcej z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, zatem Przewodniczący Komisji
poddał pod głosowanie omowione projekty uchwał.
W pierwszej kolejnosci Komisja głosowała odnosnie projektu uchwały w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej, ktory przyjęła jednogłosnie – 6 głosow „za”.
Następnie pod głosowanie poddany został projekt uchwały w sprawie zmian w budzecie
na 2019 rok,, ktory rowniez został jednogłosnie przyjęty przez Komisję – 6 głosow „za”.
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Radnym przedłozony został protokoł Nr 4/2019 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu , stosunkiem głosow :
za – 5
przeciw – 0
wstrzym. się – 1
Komisja przyjęła protokoł z posiedzenia Komisji w dniu 11 marca 2019r.
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Kolejnym punktem porządku obrad był punkt „Wolne wnioski”.
Ad. 6
Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Komisji podziękował
zebranym, po czym zamknął posiedzenie Komisji.
Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Na tym protokoł zakonczono.
Sporządziła:

PRZEWÓDNICZĄCY KÓMISJI
Jacek Bednarski
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