PROTOKÓŁ Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w dniu 10 kwietnia 2019 roku
Lista obecności radnych i gości w załączeniu.
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Elżbieta Mizio.
Powitała zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek
posiedzenia przesłany w materiałach:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta
Lubartów.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.
Następnie zaproponowała, aby porządek obrad rozszerzyć o punkt 5
w brzmieniu: „5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego”.
W wyniku sugerowanej zmiany obecny punkt 5 stałby się punktem 6, zaś punkt 6,
punktem 7.
W głosowaniu, Komisja jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęła zaproponowaną zmianę i
tym samym zmieniony porządek obrad komisji.
Innych uwag do programu posiedzenia 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.
Wprowadzenia w ww. punkcie dokonał obecny na posiedzeniu Komisji przedstawiciel
Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie – Pan Marek Bocian, Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego.
W swojej wypowiedzi zaznaczył, że generalnie jest poprawa bezpieczeństwa w mieście,
jednakże szczegółowa informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie miasta zostanie szczegółowo omówiona na sesji.
Odnosząc się do ruchu drogowego wskazywał, że w 2018 roku na terenie miasta było
12 wypadków drogowych, przy czym ofiar śmiertelnych nie było.
W otwartej dyskusji głos zabrali:

Radny TEODOR CZUBACKI
Rozumiem, że robione są jakieś statystyki. I jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat,
jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał tego roku? Czy on jakoś odbiega, czy jest podobnie?
Przedstawiciel KPP w Lubartowie MAREK BOCIAN
Powiem tak, w tamtym roku, jeżeli chodzi o wypadki drogowe to mamy ich o dwa mniej
w porównaniu do roku poprzedniego. Ofiar śmiertelnych nie mieliśmy w tamtym roku
i teraz też nie ma… Dużo wypadków zachodzi z udziałem niechronionych uczestników
ruchu drogowego i w tym właśnie pieszych. Na chwilę obecną wypadków z pieszymi nie
myliśmy, a do poprawy tego, w znacznym stopniu przyczyniało się oświetlenie ulicy
Lubelskiej od ul. Cichej, w kierunku ul. Klonowej. …
Radny TEODOR CZUBACKI
A czy dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Lubelskiej by pomogło
w bezpieczeństwie?
Przedstawiciel KPP w Lubartowie MAREK BOCIAN
W tamtym roku takie najtragiczniejsze przejście, na którym mieliśmy trzy, to było
przejście na wysokości ul. Lubelskiej, tj. przy garażach policyjnych obok pizzerii „Włoska
robota”. Tam były trzy potrącenia pieszych z tego tytułu, że tak jest zrobione to przejście
- ono było zrobione w granicach lampy. W tej chwili, jak mówię – jest poprawa 100%.
W następnej kolejności głos zabrała radna MARIA KOZAK, która zwróciła się z prośbą do
obecnego na posiedzeniu przedstawiciela Policji, aby na ul. Powstańców Warszawy, przy
ul. Kolejowej, gdzie jak wskazywała notorycznie łamany jest znak ograniczenia do
3,5 tony, przynajmniej raz w miesiącu pojawiła się policja i egzekwowała przestrzeganie
tego znaku przez kierowców samochodów ciężarowych.
Przedstawiciel KPP w Lubartowie MAREK BOCIAN ustosunkowując się do prośby radnej
oznajmił, że owszem na tej ulicy jest duże natężenie ruchu jednak, jak mówił,
w większości tą ulicą poruszają się samochody z zaopatrzeniem. I niestety, problem jest
taki, że pod znakiem, który tam się znajduje i który z jednej strony ogranicza tonaż do
3,5 t, a z drugiej strony zawiera także tabliczkę z napisem „nie dotyczy zaopatrzenia”,
a zaopatrzenia niestety nie można wyrzucić, żeby nie pozbawić nikogo możliwości
dostarczania towaru do danego punktu.
Radna MARIA KOZAK nie zgodziła się z argumentacją przedstawiciela Policji.
Podkreśliła, że mieszkańcy pisali petycję nie tylko do Policji, ale również do Starostwa,
w wyniku której został jedynie ograniczony tonaż. Jednak z uwagi na fakt, jak mówiła,
że nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, bo znak ograniczenia był łamany
nagminnie, pismo zostało napisane ponownie, z tym, że tym razem do Wojewody. Ten
natomiast odesłał pismo do Policji, która w Jej opinii powinna była odpisać adresatowi,
jakie podjęte zostały przedsięwzięcia w związku z tym faktem. Tymczasem, jak
zaznaczyła, żadnej odpowiedzi do dnia dzisiejszego nie otrzymała.
Przedstawiciel KPP w Lubartowie MAREK BOCIAN odnosząc się słów radnej Marii Kozak
poinformował, że został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi i do Lublina taka

odpowiedź została wysłana. Jednak, ponieważ pismo wpłynęło do Lublina, który
przekazał pismo do KPP w Lubartowie, jak podkreślał, został zobligowany do
poinformowania Lublina o sposobie zakończenia sprawy, a nie też mieszkańców.
Lublin został powiadomiony, w związku z tym, w Jego opinii, to Lublin powinien udzielić
radnej odpowiedzi, jako zwierzchnik.
Innych pytan i uwag odnosnie omawianego projektu uchwały nie było, zatem
Przewodnicząca komisji zamknęła dyskusje i rozpoczęła procedurę głosowania.
W głosowaniu, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalnosci Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz
informacji o stanie bezpieczenstwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartow
w 2018 roku, stosunkiem głosow:
za – 5

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.
Z uwagi na fakt, ze nikt z członkow komisji nie wraził woli zabrania głosu, Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowym punkcie.
W głosowaniu, Komisja jednogłosnie pozytywnie – 6 głosow „za” zaopiniowała projekt
ww. 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 głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji ELZBIETA MIZIO
Zapytam o tą drogę wschodnią, bo tam usłyszałam, ze były uwagi, a tylko dwie
i to częsciowo zostały uwzględnione.
Pracownik UM – ANDRZEJ STRZELECKI
Dwie z tych uwag dotyczyły drogi wschodniej, ale nie wyczerpywało to tematyki tych
uwag, dlatego tylko w tym zakresie zostały uwzględnione. Natomiast cała tresc została
przedstawiona w tabeli na koncu opracowania i mozna się z tym zapoznac.
Jedna dotyczyła koncepcji. Chodzi o to, ze była opracowana taka koncepcja innej trasy
przebiegu ulicy Wschodniej, ale ta uwaga nie została w tym zakresie uwzględniona.
W drugim przypadku nie pamiętam, czego dotyczyła, ale tez nie została uwzględniona.

Dalszych pytan nie było. Komisja przystąpiła do wydania opinii w omowionej sprawie.
W głosowaniu, Komisja jednogłośnie pozytywnie – 6 głosów „za”, zaopiniowała opisany
projekt 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, Komisja jednogłośnie pozytywnie – 6 głosów „za”, zaopiniowała opisany
projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na
lata 2018-2022.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Lubartów – TOMASZ SZOŁTEK.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny TEODOR CZUBACKI
Czym spowodowana jest ta obniżka?
Sekretarz Miasta TOMASZ SZOŁTEK odpowiadając na powyższe oznajmił, że to ustawa
zobowiązuje do podziału miasta – tak w naszym przypadku – na zróżnicowanie stawek
cenowych.
Innych głosów w dyskusji nie było. Komisja przystąpiła do głosowania, w którym
pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały – 6 głosów „za”.
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 jednogłośnie pozytywnie – 6 głosów „za”, zaopiniowała projekt
zreferowanej uchwały.
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 – 6 głosami „za” przyjęła przedmiotowy protokół
z posiedzenia Komisji w dniu 21 marca 2019r.
Kolejnym punktem porządku obrad był punkt „Wolne wnioski”.
Ad. 6
Wolne wnioski.
Wolnych wnioskow nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji zamknęła punkt i przystąpił
do realizacji kolejnego.
Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został wyczerpany, zatem posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego w dniu 10 kwietnia 2019r. zostało zamknięte.
Na tym protokoł zakonczono.
Sporządziła:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Elzbieta Mizio

