PROTOKÓŁ Nr 4/2019
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w dniu 11 marca 2019 roku
Lista obecności członków komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu komisji
w załączeniu.
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w dniu 11 marca
2019 roku o godz. 1600 otworzyła Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Mizio.
Powitała zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad, po czym odczytała
porządek posiedzenia przesłany w materiałach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Uwag do zaproponowanego porządku nie było. Odczytany porządek posiedzenia został
przyjęty w głosowaniu jednogłośnie – 6 głosami „za”, po czym przystąpiono do jego
realizacji.
Ad.3
Przyjęcie planu pracy Komisji.
( W trakcie omawiania punktu, na posiedzenie Komisji przybyła radne Ewa Grabek)

Przewodnicząca Komisji przedstawiła przygotowaną propozycję planu pracy Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na rok 2019 ( projekt planu pracy Komisji
w załączeniu).
Zaznaczyła, że przed posiedzeniem zwracała się mailowo do członków Komisji z prośbą
o przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji, które chciałaby usłyszeć na
posiedzeniu. Następnie podkreśliła, że taki plan pracy przygotowała, po czym
przystąpiła do jego odczytania, a następnie zwróciła się z zapytaniem do członków
Komisji, czy mają uwagi lub wnioski do przedstawionej propozycji.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny TEODOR CZUBACKI
Może odniosę się do tego trzeciego punktu, jeżeli chodzi o analizę potrzeb społecznych
i stworzenie Domu Seniora. Chciałbym, żeby to potraktować, jako autopoprawkę do tego
punktu, bo faktycznie ten punkt był omawiany już zarówno na konsultacjach
społecznych przeprowadzonych przez Pana Burmistrza odnośnie rewitalizacji, gdzie
tam był ten punkt szeroko omawiany przez społeczeństwo, ale też na ostatniej – V sesji
Rady Miasta, gdzie ten temat był poruszany i były propozycje, jeżeli chodzi o utworzenie
Domu Seniora. W związku z tym chciałbym, żeby zaprotokołować, że ten temat trzeci już
został omówiony. Oczywiście może on zostać w planie pracy, zresztą tak jak inne

punkty, bo plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego nie jest
planem zamkniętym, więc zawsze, jeżeli coś trzeba, możemy na bieżąco do niego
wprowadzić, nie zamykając się w tym planie pracy, który jest przedstawiony do końca
marca każdego roku.
Do powyższej wypowiedzi głosów odmiennych nie było. Przewodnicząca Komisji
reasumując wskazała, że Komisja zgadza się, aby przedmiotowy punkt pozostał zapisany
w proponowanym planie pracy Komisji, jednak ze wskazaniem, że zagadnienie będzie
dalej pilotowane, ale z zaznaczeniem, że punkt omówiony został w I kwartale 2019 roku,
po czym poddała pod głosowanie poprawkę zaproponowaną przez radnego
T. Czubackiego.
W wyniku głosowania, Komisja jednogłośnie – 7 głosami „za” przyjęła proponowaną
zmianę do zaproponowanego planu pracy Komisji na rok 2019.
Innych uwag i propozycji do przedłożonego planu pracy Komisji nie było, zatem został
on poddany pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie – 7 głosami „za”, przyjęła poniższy plan pracy Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego na 2019rok.
LP.

TEMATYKA

WSPÓŁPRACA

TERMIN

1.

Opiniowanie projektów uchwał oraz
wnoszenie własnych wniosków
i projektów komisji.

Burmistrz Miasta Lubartów

na bieżąco

2.

Rozpatrywanie i opiniowanie
pism składanych do komisji.

Burmistrz Miasta Lubartów

na bieżąco

3.

Analiza potrzeb społecznych
i stworzenie domu seniora.

Burmistrz Miasta Lubartów,
Rada Seniorów

II kwartał
– temat
omówiony na
sesji RM
w I kwartale

4.

Ocena realizacji programu „Mieszkanie +”.

Burmistrz Miasta Lubartów

II kwartał

5.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
gminy. Porządek i bezpieczeństwo w
budynkach i na osiedlach socjalnych.

Burmistrz Miasta Lubartów,
KPP

II kwartał

6.

Analiza potrzeb społecznych
i funkcjonowanie MOPS-u.

Burmistrz Miasta Lubartów,
MOPS

III kwartał

7.

Ustawa krajobrazowa zagospodarowanie
przestrzenne pod kątem bezpieczeństwa
w ruchu drogowym w Lubartowie.

Burmistrz Miasta Lubartów,
Naczelnik
ds. zagospodarowania
przestrzennego

III kwartał

8.

Analiza regulaminu Budżetu
Obywatelskiego – zmiana regulaminu.

Burmistrz Miasta Lubartów,
organizacje pozarządowe

IV kwartał

9.

Wnioski komisji do budżetu miasta
na rok 2020.

Burmistrz Miasta Lubartów

IV kwartał

UWAGI

Po głosowaniu, Komisja przystąpiła do realizacji dalszego porządku obrad,
tj. punktu 4.
Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Radnym przedłożony został protokół Nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
W głosowaniu został jednogłośnie przyjęty przez Komisję – 7 głosami „za”.
Ad. 5
Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji po wyczerpaniu porządku
obrad, podziękowała zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Ad.6
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Mizio

Załącznik do protokołu nr 4/2019

Propozycja planu pracy
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
RM Lubartów na rok 2019
Lp. Tematyka
1. Opiniowanie projektów
uchwał oraz wnoszenie
własnych wniosków
i projektów komisji.
2. Rozpatrywanie i
opiniowanie pism
składanych do komisji.
3. Analiza potrzeb społecznych
i stworzenie domu seniora.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Ocena realizacji programu
„Mieszkanie +”
Gospodarka zasobami
mieszkaniowymi gminy.
Porządek i bezpieczeństwo
w budynkach i na osiedlach
socjalnych.
Analiza potrzeb społecznych
i funkcjonowanie MOPS-u
Ustawa krajobrazowa
a zagospodarowanie
przestrzenne pod kątem
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w Lubartowie
Analiza regulaminu Budżetu
Obywatelskiego – zmiana
regulaminu.
Wnioski komisji do budżetu
miasta na rok 2020.

Współpraca
Burmistrz Miasta
Lubartów

Termin
Na
bieżąco

Burmistrz Miasta
Lubartów

Na
bieżąco

Burmistrz Miasta
Lubartów, Rada
Seniorów
Burmistrz Miasta
Lubartów
Burmistrz Miasta
Lubartów, KPP,

I kwartał

Burmistrz Miasta
Lubartów, MOPS
Burmistrz Miasta
Lubartów,
Naczelnik ds.
zagospodarowania
przestrzennego
Burmistrz Miasta
Lubartów,
organizacje
pozarządowe
Burmistrz Miasta
Lubartów

III
kwartał
III
kwartał

I kwartał
II
kwartał

IV
kwartał

IV
kwartał

Uwagi

