PROTOKÓŁ Nr 5
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w dniu 21 marca 2019 roku.

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna ELŻBIETA MIZIO.
Powitała zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała 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.
W tym miejscu głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów JAKUB
WRÓBLEWSKI, który poprosił o wprowadzenie do porządku obrad Komisji trzech
dodatkowych projektów uchwał w punkcie 3 porządku posiedzenia, a mianowicie:
a) Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 rok.
b) Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
c) Planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa na rok 2019.
Komisja pozytywnie jednogłośnie (5 głosami „ZA”) przegłosowała wprowadzenie,
zaproponowanych przez Zastępcę Burmistrza Miasta Lubartów, dodatkowych
podpunktów do punktu 3 porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji poprosiła następnie o przedstawienie Sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadań w 2019 r., które ujęte zostało w punkcie
4 porządku obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów.
Wprowadzenia dokonała Zastępca Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie – p. MARZENA JEDUT, która po krótce przedstawiła podstawowe
założenia związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie
Gminy Miasto Lubartów.
Uwag, zarówno do przedstawionego sprawozdania, jak i oszacowania potrzeb
związanych z realizacją zadań w 2019 r., nie było.
Komisja przeszła zatem do kolejnego punktu przewidzianego w porządku obrad
VI sesji Rady Miasta, którym jest Informacja z realizacji Programu „Lubartowska
Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" za rok 2018.
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Uwag do Informacji nie odnotowano.
Wobec powyższego Komisja przeszła do wydawania opinii w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Ad.3 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady
Miasta Lubartów.
Przewodnicząca ELŻBIETA MIZIO zaproponowała, z uwagi na powiązaną tematykę,
wspólne omówienie problemu trzech projektów uchwał:
a) wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.
b) wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.
c) uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca
2010 r.
Wobec braku sprzeciwu, wprowadzenia do wymienionych projektów uchwał dokonał
Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów JAKUB WRÓBLEWSKI.
a) wystąpienie Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.
b) wniesienie sprzeciwu do uchwały Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej
Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów JAKUB WRÓBLEWSKI podkreślił występującą
sprzeczność interesów pomiędzy nieformalnie wyodrębnionymi grupami w ZKGZL
składającymi się z jednej strony z
przedstawicieli Miasta Lubartów,
a z drugiej z przedstawicieli pozostałych gmin wchodzących w skład Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Brak wspólnej polityki powoduje, zdaniem
Zastępcy Burmistrza, nadmierne obciążanie Gminy Miasto Lubartów kosztami
utrzymania Związku. Wzrost ponoszonych kosztów, to również efekt błędnych
decyzji poprzednich władz Związku - nie tylko niekorzystnych umów podpisanych
z Lublinem, czy niesprawiedliwego naliczania opłat m.in. za obsługę biurową czy
deklaracji związkowych, ale również niewłaściwego pobierana i naliczania opłat za
funkcjonowanie PSZOK’ów.
Zastępca Burmistrza akcentuje fakt podejmowania prób dialogu z pozostałymi
przedstawicielami gmin zrzeszonych w ZKGZL mówiąc: „Burmistrz Paśnik, jako
Przewodniczący Zarządu podejmował wiele prób rozmów z przedstawicielami
pozostałych gmin na temat reformy Zakładu, który generował straty na skutek zbyt
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niskich przychodów (…) i nie przygotowania się Zakładu do realiów rynkowych.
Niestety jak pokazały głosowania na Związku, te propozycje spełzły na niczym.”
c) uchylenie uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca
2010 r.
Zastępca Burmistrza Miasta JAKUB WRÓBLEWSKI przywołał fakt dotyczący
podjęcia przez Radę Miasta Lubartów uchwały nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Gminy Lubartów w zakresie
oświaty. Uchwała ta dotyczyła przejęcia przez Miasto części zadań własnych Gminy
w zakresie prowadzenia dla dzieci z terenu Gminy Lubartów oddziałów
przedszkolnych przy miejskich szkołach podstawowych, oddziałów w szkołach
podstawowych i gimnazjach
oraz przyjęciu dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych do przedszkolnych oddziałów integracyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Lubartów. Podjęcie analogicznej uchwały przez
Gminę Lubartów, zaowocowało – jak referuje Zastępca Burmistrza Miasta JAKUB
WROBLEWSKI - podpisaniem w dniu 31.08.2011 r. porozumienia pomiędzy
gminami. Na mocy tego aktu, Gmina Lubartów zobowiązywała się do
rekompensowania Miastu wydatków związanych z pokrywaniem kosztów
uczęszczania dzieci wiejskich do szkół miejskich, w wysokości różnicy między
subwencją, którą Miasto otrzymywało, a rzeczywistymi wydatkami. Porozumienie
funkcjonowało do momentu dopóki nie pojawiła się sprawa lokalizacji Zakładu
Zagospodarowania Odpadów dla Związku Komunalnego – przypomina Zastępca
Burmistrza - Wówczas Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie zatwierdzenia
Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy, które ostatecznie zawarto w dniu
20 grudnia 2011 roku pomiędzy Gminą Lubartów, a Gminą Miasto Lubartów.
W wyniku tego dokumentu Miasto Lubartów m.in. odstąpiło od roszczeń w stosunku
do Gminy w sprawie różnicy między rzeczywistymi kosztami uczęszczania dzieci
z gminy wiejskiej do szkół miejskich, a subwencją którą otrzymywało. Dodatkowo, jak
przypomina zapisy Porozumienia Zastępca Burmistrza m.in.: „Miasto Lubartów
zawiesi dochodzenia należności od 2011 związanych z tym porozumieniem. Będzie
nieodpłatnie przyjmowało dzieci z Gminy Lubartów do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych; zobowiąże się do nie głosowania na Walnym
Zgromadzeniu ZKGZL za podjęciem decyzji zapewniającej bezpłatny obiór odpadów
komunalnych od mieszkańców wsi Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kolonia,
Baranówka, Trzciniec i Wandzin; zapewni pierwszeństwo zatrudnienia mieszkańców
Gminy Lubartów w powstałym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów; zaakceptuje
oświadczenie Zarządu PGK, jako odbiorcy hurtowego tj. do Zakładu Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych z siedzibą w Skrobowie Kolonii, do wyłączenia
z kalkulacji stawek wody (…). W zamian za to, Gmina Lubartów zobowiązała się do
takich zmian w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego, żeby można było
zlokalizować na
terenie
Składowiska
Odpadów w Rokitnie,
Zakład
Zagospodarowania Odpadów dla ZKGZL w Wólce Rokickiej.”
W związku z powyższym i wobec planowanego wyjścia Miasta Lubartów ze
ZKGZL, Gmina Miasto Lubartów powinna także znieść ponoszenie dodatkowych
kosztów (ponad subwencję) za utrzymania dzieci z Gminy Lubartów w szkołach dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lubartów. W tej sytuacji – jak
twierdził Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI - zasadne jest uchylenie
uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania własnego Gminy Lubartów w zakresie oświaty.
Dowodził jeszcze: „Nie jest to wola zarwania tego porozumienia, natomiast otwiera
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drogę do tego, żeby gmina ponosiła koszty utrzymania „swoich dzieci” w naszych
szkołach.”
Przewodnicząca Komisji ELŻBIETA MIZIO otworzyła dyskusję nad omawianymi
projektami uchwał.
Jako pierwszy głos zabrał:
KRZYSZTOF ŻYŚKO Radny Rady Miasta Lubartów, który zapytał się o alternatywę
dla spraw związanych z odpadami po wyjściu Miasta Lubartów ze Związku
komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Zastępca Burmistrza Miasta JAKUB WRÓBLEWSKI, odpowiedział, że jest to zadanie
gminy, stąd uchwała ta jest podejmowana teraz, żeby było dużo czasu na
przygotowanie się do tego zadania. Przypomniał, że przetarg na odbiór odpadów
wygasa z końcem 2019 roku, a w związku z tym Gmina Miasto Lubartów ma
możliwość ogłoszenie własnego przetargu w tym zakresie. Odpady z Lubartowa,
zdaniem Zastępcy Burmistrza, mogą trafić do jednej z kilku instalacji, w tym również
np. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Różnica będzie
polegała na tym, że Miasto Lubartów nie będzie ponosiło kosztów funkcjonowania
Zakładu. Poza tym Zastępca Burmistrza przekonuje również, że do wspomnianego
przetargu może stawać również spółka miejska jaką jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Lubartowie, co byłoby obopólnie korzystne.
Wątpliwości co do wyjścia ze Związku i przyszłości miejskiej gospodarki odpadami
miała również Radna MARIA KOZAK.
Radny KRZYSZTOF ŻYŚKO z kolei interesował się, czy istnieje możliwość aby
śmieci z Miasta Lubartów nie zostały odbierane przez ZZO w Wólce Rokickiej.
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI zaprzeczył. ZZO w Wólce Rokickiej jest
to „regionalna instalacja wskazana w wojewódzkich dokumentach, dla nas do odbioru
odpadów”- przekonywał.
Swoje wątpliwości co do możliwości przyjęcia odpadów z terenu Miasta, na skutek
przeciążenia ZZO w Wólce Rokickiej, wyraził również Radny ROBERT BŁASZCZAK.
Z kolei Radna MARIA KOZAK obawiała się ewentualnych kar za wyjście ze Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
„Statut Związku mówi w ten sposób, że zamiar wyjścia ze Związku musimy zgłosić,
czy podjąć taką uchwałę. Natomiast po zakończeniu roku obrachunkowego, czyli po
1 stycznia, Związek ma 60 dni na to, żeby dokonać rozliczenia naszych nakładów,
czyli 44% i zobowiązań. W to wlicza się długi Związku, które powstały z naszej
bytności, ale taż wartość majątku.”- odpowiedział Zastępca Burmistrza JAKUB
WRÓBLEWSKI.
Przewodnicząca Komisji Radna ELŻBIETA MIZIO dopytywała jeszcze w sprawach
związanych z przetargiem na wywóz śmieci.
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI odpowiedział: „Jak Państwo czytacie
prasę to wiecie, że jest to trzecia, albo czwarta wersja ustawy, która reguluje te
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sprawy. Do końca jak będzie, to nie wiadomo jeszcze tak naprawdę. Ponieważ do tej
pory było możliwe jakby rozdzielenie tego zadania na dwie części: na odbiór
odpadów i na ich zagospodarowanie (…) Co wersja rządowa tej ustawy, to się różni.
W każdym razie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma park maszyn, jeżeli
chodzi o śmieciarki na których może wywozić. Świadczy w tej chwili usługi dla
Niedźwiady i Sernik. I też ma umowy do końca 2019 roku. Natomiast te wozy są w
różnym stanie technicznym. Wiem, że jednorazowo jest przynajmniej sześć
sprawnych (…) Oni realizowali te czynności.” – podkreślił Zastępca Burmistrza
JAKUB WRÓBLEWSKI - „Teraz dla Związku wywożą te odpady, jeżeli chodzi
o nieruchomości niezamieszkałe z terenu Lubartowa.” – dodał.
Przewodnicząca Komisji – Radna ELŻBIETA MIZIO zapytała jeszcze:
„Czy była robiona jakaś symulacja, prognoza tego, jeżeli wystąpimy ze Związku to
my, jako mieszkańcy Lubartowa odniesiemy jakieś korzyści z tego tytułu? Czy na
przykład wtedy będziemy mieć taniej?”
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI podkreślił, że z całą pewnością nie
będziemy pokrywać kosztów, które do nas nie należą, o których wspominał
omawiając projekt uchwały. Przypomniał o kosztach pomniejszonych o obsługę
biurową, deklaracji czy opłaty za funkcjonowanie PSZOK’ów. „Natomiast nie jestem
w stanie przewidzieć ile będą kosztowały odpady, bo to zależy od wielu czynników.
Koszty natomiast będziemy mieli moim zdaniem niższe, niż jakbyśmy to robili
w ramach Związku. Dlatego, że niektóre koszty są dopisywane do nas w sposób taki,
który możemy uniknąć.” – tłumaczył Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI.
Przewodnicząca Komisji ELŻBIETA MIZIO pytała dalej: „Czy w przeliczeniu na
jednostkę mieszkańca, czy faktycznie my, jako mieszkańcy, możemy mieć szansę na
to, że te śmieci będą odbierane od nas nie drożej? Może taniej?”
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI:
„Cena zależy od wyniku przetargu. Jeżeli mi Pani powie, jaka będzie oferta, ja Pani
jestem w stanie wyliczyć cenę.”
Tu do dyskusji wtrąciła się radna RENATA MAZUR mówiąc:
„A przetarg, czy wyjdziemy ze Związku czy nie, to i tak pod koniec 2019 roku będzie
ogłoszony. Także zostając w Związku, nie mamy gwarancji, że firma, która przystąpi
do przetargu będzie wywozić śmieci za cenę którą wywozi na dzień dzisiejszy.”
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI przypominał radnym o zjawisku
związanym z obniżaniem cen przez duże przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem
odpadów komunalnych, na skutek czego wieli odbiorców mniejszych nie wytrzymało
konkurencji i straciło zdolność do świadczenia usług. W związku z czym zdaniem
Zastępcy Burmistrza, firmy rekompensują sobie teraz niskie ceny w poprzednim
okresie.(…) „Jeżeli w tym przetargu wystąpiłoby PGK, które jest naszą własnością,
nad którą mamy właścicielską kontrolę, sądzę że te ceny mogłyby, czy będą niższe,
niż jeżeliby nie wystartowało.” – twierdził.
„I zostają te pieniądze, które wpłacamy do Związku.” - dodała Radna RENATA
MAZUR – „Te pieniądze zostaną w Mieście!”
W tym miejscu Radny ROBERT BŁASZCZAK zapytał czy istnieje szansa, żeby
z tych pieniędzy Miasto zrobiło dopłaty do śmieci dla mieszkańców?
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„Obecnie obowiązująca ustawa zabrania dopłacania do odpadów.” – zaprzeczył
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI.
Radną MARIĘ KOZAK z kolei interesował fakt, czy możliwe jest, żeby jedno
przedsiębiorstwo wywoziło odpady z bloków, a inne z domków jednorodzinnych?
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI potwierdził, że jest taka możliwość.
Dodał jeszcze:
„Żeby odebrać odpady od kilkuset gospodarstw domowych to trzeba przejechać
więcej niż jedną ulicę, gdzie w przypadku bloków mamy to w jednym miejscu.
Dlatego też jest inna częstotliwość odbioru tych odpadów. Na terenach budownictwa
wysokiego jest to kilka razy w tygodniu, na terenach zabudowy jednorodzinnej raz
na dwa tygodnie. I to jeszcze różne frakcje w innej częstotliwości. I to wpływa na
cenę.”
Głos ponowienie zabrała Przewodnicząca Komisji ELŻBIETA MIZIO:
„Wiem jak jest na przykład w Chorwacji, gdzie na osiedlach domków jednorodzinnych
są wyznaczone takie pola, w których są kontenery i mieszkańcy sobie tam znoszą
do tego jednego miejsca. Czy jest taka szansa żeby można było w taki sposób to
rozwiązać?”
„Teraz z punktu widzenia właściciela procesu – odpowiadał Zastępca Burmistrza
Miasta JAKUB WRÓBLEWSKI - właścicielem odpadu jest gmina. Łatwiej jest
sprawdzić u indywidualnego odbiorcy - na zasadzie domku jednorodzinnego - czy
segreguje te odpady czy nie i dopilnować, niż od wspólnego śmietnika, takiego
kontenera.(…) Drugie zastrzeżenie jest takie, że nie każdy mieszkaniec Lubartowa
będzie zachwycony tym, żeby targać te worki kilkadziesiąt metrów przez Lubartów do
punktu zbiorczego (…).”
Przewodnicząca Komisji ELŻBIETA MIZIO pokreśliła:
„Ja cały czas się upieram, że jednak te koszty…w blokach jest dużo taniej,
a w domkach jednorodzinnych jest taka dramatyczna sytuacja.” Dodała jeszcze:
„Uważam, że my w domkach jednorodzinnych bardziej segregujemy te śmieci!”
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI:
„W tej chwili dane szczegółowe ma Związek. Z tych danych przez Związek
przekazanych wynika, że segregacja w budynkach wielorodzinnych jest na wyższym
poziomie niż jednorodzinnych.”
Radny ROBERT BŁASZCZAK zainteresowany był planami związanymi ze
zwiększeniem częstotliwością odbioru odpadów komunalnych.
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI stwierdził, że wszystko zależy od tego,
jak się sprecyzuje warunki przetargu.
Radny KRZYSZTOF ŻYŚKO z kolei był interesował faktem, czy po wyjściu ze
Związku będzie możliwy powrót do niego?
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Zastępca Burmistrza Miasta JAKUB WRÓBLEWSKI wyjaśniał:
„Wyjście ze Związku będzie z końcem roku. Jeżeli Rada Miasta podejmie tą uchwałę
i do końca roku zmieni zdanie uchylając tą uchwałę o wyjściu ze Związku, wtedy nie
wychodzimy ze Związku.”
Radny ROBERT BŁASZCZAK:
„A jak byśmy chcieli, powiedzmy za dwa lata, wrócić do Związku? Czy wtedy gminy
nie głosują: chcemy ich, czy nie?”
Zastępca Burmistrza Miasta JAKUB WRÓBLEWSKI odpowiedział:
„Myślę, że głosują.”
Radny ROBERT BŁASZCZAK wyraził jeszcze swoje obawy, że w konsekwencji
wyjścia ze Związku, Miasto Lubartów zmuszone będzie oddawać swoje odpady do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, gdzie ceny są
wyższe.
Zastępca Burmistrza JAKUB WRÓBLEWSKI zaprzeczył, twierdząc, że ceny
odpadów w ZZOK w Adamkach są tańsze niż w Wólce Rokickiej. Dodał jeszcze: „My
chyba mamy najdroższe w województwie lubelskim.”
Głos zabrała Radna RENATA MAZUR mówiąc:
„Każdy lokator ma swoje rację. Domki jednorodzinne - współczuje segregacji. Ale na
przykład w Spółdzielni Mieszkaniowej jest tragedia z podrzucaniem śmieci.”
„Proszę Państwa, ja może wyjaśnię z punktu widzenia mieszkańca Lubartowa, który
wnosi opłaty za śmieci niezależnie od tego, ile tych śmieci wytworzy indywidualnie –
mówił Zastępca Burmistrza Miasta JAKUB WRÓBLEWSKI – (…) jest to
nieracjonalne wywożenie swoich prywatnych śmieci gdziekolwiek, skoro je wystawia
raz na dwa tygodnie. Ja podejrzewam, że to nie jest kwestia osób prywatnych, tylko
podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą.”
Przewodniczącą Komisji ELŻBIETĘ MIZIO interesował jeszcze fakt, czy zakłady
kosmetyczne i fryzjerskie muszą mieć zgłoszone deklaracje śmieciowe?
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Miasta JAKUB WRÓBLEWSKI:
„Takie podmioty (…) muszą mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów. Nie ma
deklaracji na osobę. Są pewne zasady związane z liczbą zatrudnianych
pracowników, rodzajem prowadzonej działalności itd. Czy ktoś to sprawdza?
Powinien to sprawdzać Związek. I z tego co wiem, w tamtym roku chyba była
prowadzona jakaś, tylko nie wiem na ile dokładna, kontrola.”
Radny ROBERT BŁASZCZAK dodał:
„Sprecyzuję. Na terenie Lubartowa Związek podjął uchwałę, że Związek odpowiada
za śmieci z nieruchomości niezamieszkałych.”
Zastępca Burmistrza Miasta JAKUB WRÓBLEWSKI:
„My jako radni, dwie kadencje wstecz, powierzyliśmy Związkowi prowadzenie całości
zadań zagospodarowania odpadami. Pamiętam sytuację, jak w tamtej kadencji
chcieliśmy sobie sami ustalać opłaty za odpady w różanej wysokości. Niestety nie
mogliśmy, bo jest to kompetencja Związku.”

7

Na tym dyskusję zakończono. Przewodnicząca Komisji ELŻBIETA MIZIO zarządziła
głosowanie nad wydaniem opinii w sprawie:
 wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.
Stosunkiem głosów:
za –

2

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3

Komisja wydała opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie.

Następnie Komisja przeszła do głosowania nad wydaniem opinii w sprawie projektu
uchwały:
 uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca
2010 r.
Głosami:
za –

2

przeciw – 1

wstrzymujących się – 2

Komisja wydała opinię pozytywną w przedmiocie uchylenia uchwały Rady
Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r.

Kolejno pod głosowanie poddany został projekt uchwały w sprawie:
 wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.
Ilością głosów:
za –

4

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Komisja przeszła do kolejnych podpunktów porządku obrad.
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d) projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Lubartów.
Omówienia projektu uchwały dokonał Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów JAKUB
WRÓBLEWSKI.
Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodnicząca Komisji ELŻBIETA MIZIO
zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.
Komisja pozytywnie
jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – wydała opinię
w przedmiocie głosowania.
Kolejnym podpunktem porządku posiedzenia komisji był projekt uchwały
e) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Wprowadzenia do omawianego projektu dokonał pełnomocnik Burmistrza
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii WALDEMAR KIJEK.
Tu również dyskusji nie było, zatem Komisja przeszła do głosowania nad wydaniem
opinii w przedmiocie omawianego projektu uchwały.
Komisja pozytywnie
jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – wydała opinię
w przedmiocie głosowania.
f) ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Lubartów oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów JAKUB WROBLEWSKI omówił projekt
uchwały.
Wątpliwości, ani pytań nie odnotowano, zatem Przewodnicząca Komisji zarządziła
głosowanie w sprawie wydania opinii ww. projektu uchwały.
Komisja pozytywnie
jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – wydała opinię
w przedmiocie głosowania.
Następnie, na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Lubartów, Przewodnicząca
zadecydowała o procedowaniu nad dwoma projektami uchwał, o których łączne
omówienie poproszona została Skarbnik Miasta Lubartów LUCYNA BISKUP:
g) Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
h) Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 rok.
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Głos w dyskusji zabrała Radna MARIA KOZAK, która zapytała o wysokość
planowanego, do zaciągnięcia w roku 2019, kredytu.
Skarbnik Miasta LUCYNA BISKUP podając kwotę 7 950 000 zł doprecyzowała, że
jeszcze nie został on przez Miasto pobrany.
Więcej głosów w dyskusji nie było, Komisja przeszła więc do głosowania nad
wydaniem opinii w następującej kolejności:
g) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Komisja pozytywnie
jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – wydała opinię
w przedmiocie głosowania.
h) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 rok.
Komisja pozytywnie
jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – wydała opinię
w przedmiocie głosowania.
i) zatwierdzenie planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów
na 2019 rok.
Uwag do planu pracy nie było w związku z tym Komisja przeszła do głosowania,
w wyniku którego pozytywnie jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – zatwierdziła plan
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubatów na 2019 rok.
j) zatwierdzenie planu pracy KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI Rady
Miasta Lubartów na 2019 rok.
Głosów w dyskusji nie odnotowano, zatem ww. projekt uchwały poddano pod
głosowanie. Komisja pozytywnie jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – zatwierdziła
plan pracy KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI Rady Miasta Lubartów na
2019 rok.
k) przyjęcie planu pracy KOMISJI BUDŻETOWEJ
GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

I

INICJATYW

Tu również uwag nie było. W efekcie głosowania Komisja pozytywnie jednogłośnie
– 5 głosami „ZA” – przyjęła plan pracy KOMISJI BUDŻETOWEJ
I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.
l) przyjęcie planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.
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Wobec braku dyskusji w temacie projektu uchwały, Komisja przeszła do głosowania
nad wyrażeniem opinii. W wyniku głosowania, Komisja pozytywnie jednogłośnie –
5 głosami „ZA” – przyjęła plan pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.
m) przyjęcie
planu
pracy
KOMISJI
SPRAW
SPOŁECZNYCH
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.
Uwag nie było, zatem Komisja w wyniku głosowania pozytywnie jednogłośnie –
5 głosami „ZA” – przyjęła plan pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I PORZĄDKUPUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.
n) przyjęcie planu pracy KOMISJI OŚWIATY,
I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

KULTURY,

SPORTU

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Komisja w efekcie głosowania pozytywnie
jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – przyjęła plan pracy KOMISJI OŚWIATY,
KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.
o) przyjęcie planu pracy KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I BUDOWNICTWA na rok 2019.
Tu również dyskusji nie odnotowano. W efekcie głosowania Komisja pozytywnie
jednogłośnie – 5 głosami „ZA” – przyjęła plan pracy KOMISJI PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA na rok 2019.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja pozytywnie jednogłośnie – 5 głosami „ZA” - przyjęła protokół z Nr 4/2019
Komisji Rady Lubartów z posiedzenia z dnia 11 marca 2019 r.

Ad. 5 Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie odnotowano.
Porządek obrad wyczerpano. Przewodnicząca podziękował zebranym, po czym
zamknęła posiedzenie Komisji.
Ad. 6 Zamknięcie obrad.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Mizio
Protokołowała:
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