PROTOKÓŁ Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych
w dniu 11 kwietnia 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 VII sesji Rady Miasta
Lubartów.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 25 marca 2019 roku.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.
Uwag do zaproponowanego porządku nie było, zatem Komisja przystąpiła do jego
realizacji.
Ad. 3
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów
w 2018 roku.
Z uwagi na brak przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie,
Przewodniczący bez wprowadzenia do przedmiotowego tematu, otworzył dyskusję
w przedmiotowym punkcie.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który z uwagi na brak
przedstawiciele KPP w Lubartowie zaproponował przeniesienie dyskusji w omawianym
temacie na jutrzejszą sesję.
Głosów przeciwnych nie było.
Nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, zatem dyskusja została zamknięta
i przystąpiono do wydania opinii w powyższej sprawi.
W głosowaniu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały, stosunkiem
głosow:
za – 3

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów.

Projekt uchwały przedstawił Andrzej Strzelecki – p.o. Z – ca Naczelnika Wydziału GNP,
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny ANDRZEJ ZIELINSKI
Mam pytanie – kto wchodzi w skład tej Miejskiej Komisji?
( na posiedzenie przybył radny J. M. Tomasiak )
ANDRZEJ STRZELECKI - pracownik UM
Nie przygotowałem się na to pytanie.
Z uwagi na fakt, ze pracownik nie potrafił udzielic odpowiedzi, Przewodniczący Komisji
zaproponował, aby został ona udzielona na sesji Rady Miasta.
Innych głosow w dyskusji nie było. Komisja przystąpiła do wydania opinii w omawianym
punkcie.
W głosowaniu, stosunkiem głosow:
za – 3
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
Komisja pozytywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów".
Projekt uchwały omowił, jak wyzej Andrzej Strzelecki – p. o. Z – ca Naczelnika Wydziału
GNP, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały podkreslając, ze studium nie jest
aktem prawa miejscowego, jednak ustalenia studium są wiązące dla organow gminy przy
sporządzaniu planow miejscowych.
W otwartej dyskusji nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, więc Komisja
przystąpiła do wydania opinii w omowionej sprawie.
W głosowaniu, stosunkiem głosow:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Do projektu uchwały wprowadziła GRAŻYNA STAWSKA – Pracownik Wydziału Oświaty
w Urzędzie Miasta Lubartów.
W otwartej dyskusji, chętnych do zabrania głosu nie było.

W głosowaniu, stosunkiem głosow:
za – 4
przeciw – 0
Komisja pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały.

wstrzymujących się – 1

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na
lata 2018-2022.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Lubartów – KRZYSZTOF PAŚNIK.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Chciałem się zapytać o jedną rzecz, ponieważ tutaj obniżamy rozumiem stawki, dlatego,
że jest to usytuowane w innym miejscu. A nie można by było zastosować innego
manewru, czyli we wszystkich pozostałych podwyższyć o ten 1%, zamiast tutaj obniżać
o ten 1 procent? Bo rozumiem, że chodzi tutaj o zróżnicowanie stawek czynszu w
zależności od miejsca, gdzie to jest usytuowane.
Burmistrz KRZYSZTOF PAŚNIK
Nie możemy za bardzo tak zrobić, z uwagi na to, że Wojewoda jasno określił, że chodzi o
odległość. Na Północnej jest to obiekt bardzo oddalony od centrum miasta, dlatego też
idziemy literalnie, tak, jak nam wskazał tutaj nadzór.
Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Pytałem, czy we wszystkich pozostałych lokalach odmiennych niż te oddalone, nie
można by było podwyższyć, zamiast tutaj obniżać?
Radny ANDRZEJ Zieliński
Ale z jakiego tytułu?
Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Z tytułu atrakcyjności…
Burmistrz KRZYSZTOF PAŚNIK
Lokalizacja pozostałych miejsc, gdzie mamy mieszkania socjalne i komunalne jest blisko
centrum miasta, więc jakby te wskazane dwa miejsca, jak najbardziej są najbardziej
oddalone od centrum miasta i jest zasadne to wskazanie tylko w tych dwóch
lokalizacjach. Centrum miasta – mamy tutaj dosyć blisko obiekty socjalne i komunalne,
więc chodzi tak naprawdę o odległość. Te dwie lokalizacje są najbardziej oddalone. …
Dalszych głosów w dyskusji nie było. Komisja przystąpiła do głosowania, w którym
pozytywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały, stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Wprowadzenia w punkcie dokonała Skarbnik Miasta – LUCYNA BISKUP.

W otwartej dyskusji pytań, uwag i wniosków nie zgłoszono.
W głosowaniu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały,
stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Po zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał objętych porządkiem obrad VII sesji
Rady Miasta Lubartów, Komisja przystąpiła do punktu 6 porządku posiedzenia.
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Radnym przedłozony został protokoł Nr 5/2019 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu, Komisja jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęła przedmiotowy protokół
z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2019r.
Kolejnym punktem porządku obrad był punkt „Wolne wnioski”.
Ad. 6
Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji zamknął punkt i przystąpił
do realizacji kolejnego.
Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został wyczerpany, zatem posiedzenie Komisji Budzetowej i Inicjatyw
Gospodarczych w dniu 11 kwietnia 2019r. zostało zamknięte.
Na tym protokoł zakonczono.
Sporządziła:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Jacek Bednarski

