PROTOKÓŁ Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 8 kwietna 2019 roku

Lista obecności członków Komisji w załączeniu.
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 8 kwietnia 2019 roku
o godz. 1800 otworzył Przewodniczący Komisji – Andrzej Zieliński.
Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad, po czym odczytał porządek
posiedzenia przesłany w materiałach:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Kalendarz imprez i uroczystości miejskich w 2019r.: terminy, sposoby
organizacji.
4. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta
Lubartów.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Komisji zaproponował poszerzenie powyższego porządku posiedzenia
o punkt „Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21 marca 2019 roku”, który
zostałby oznaczony jako pkt 5, dotychczasowy pkt 5 stałby się pkt 6, a pkt 6 – pkt 7.
Komisja jednogłośnie, 5 głosami „za” przyjęła powyższy porządek posiedzenia wraz
z zaproponowaną poprawką.
Następnie przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.
Ad. 3
Kalendarz imprez i uroczystości miejskich w 2019r.: terminy, sposoby organizacji.
Wprowadzenia do tematyki dokonał Zastępca Burmistrza Pan Jakub Wróblewski
w dwugłosie z obecną na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor Lubartowskiego Ośrodka
Kultury Panią Małgorzatą Gryglicką - Szczepaniak.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Proszę Państwa mamy roboczą wersję kalendarza imprez. Powiem, że mamy
opracowane dwa kalendarze, tzn. pierwszy kalendarz imprez, za który my jako
samorząd miasta, organ wykonawczy bierzemy odpowiedzialność, będziemy starali się
wspólnie z naszymi jednostkami zorganizować. I drugi jest kalendarz dużo bardziej
bogaty w sensie imprez, które będą organizowane na terenie miasta, ale będą
organizowane przez podmioty niezależne od nas albo takie imprezy, na które nie mamy
wpływu. Więc pozwolicie Państwo, że może ten pierwszy Państwu przedstawię. To jest
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jeszcze wersja robocza, dlatego że dopiero w zeszłym tygodniu były rozstrzygnięte
konkursy na dotacje na organizację imprez kulturalnych i sportowych. Natomiast jest ta
wersja, mimo że robocza, dosyć bogata. Więc zaczniemy w kwietniu, 28 kwietnia będą
XXIV Ogólnopolskie Biegi Lewarta. Główny organizatorem jest MKL Nefryt, natomiast
my jesteśmy też współorganizatorem, po pierwsze Pan Burmistrz udzielił patronatu nad
tą imprezą, a po drugie Urząd Miasta ma nadzór nad tą imprezą, natomiast nasze
jednostki, takie jak: MOSiR i II LO bezpośrednio uczestniczą w przygotowaniu tej
imprezy. Myślę, że te biegi przebiegają w takiej formule, jak co roku, czyli będzie bieg
główny i będą biegi dla maluchów i dla seniorów. 30 kwietnia rozpoczynamy obchody
Święta 3 Maja. 30 kwietnia przed ratuszem, myślę, że około godziny 10, będzie dzień
flagi, w którym będą brały udział przedszkola miasta Lubartów. Za organizację imprezy
odpowiada Szkoła Podstawowa Nr 4. Wynika to jakby z rotacji, że co roku inne
przedszkole to organizuje. Tam mamy oddział zerowy, grupę zerową, która to
organizuje. Będzie ten dzień flagi połączony z 15-leciem naszego wstąpienia do Unii
Europejskiej, przedszkolaki otrzymają od Burmistrza flagi, będzie odśpiewany hymn
państwowy, będzie odśpiewany hymn „Oda do młodości”, który jest oficjalnie, czy
nieoficjalnie hymnem Unii Europejskiej, przed ratuszem będą wyeksponowane flagi
zarówno nasze, jak i Unii Europejskiej. To będzie krótka uroczystość, około godzinna,
żeby przedszkolaków nie zamęczyć, ale taka dosyć aktywna. Następnie z uwagi na to, że
mamy w tym roku długi weekend, 1-3 maja to jest jakby początek długiego weekendu,
nie spodziewamy się zbyt dużej frekwencji mieszkańców Lubartowa w tym okresie, więc
następne uroczystości będą 3 maja. Rozpoczniemy te uroczystości o godzinie 1015
przemarszem spod ratusza pocztów sztandarowych i oficjeli do bazyliki, do sanktuarium
św. Anny, gdzie będzie odprawiona msza za ojczyznę. Następnie przejdziemy tutaj na
Rynek I, zwany też placem pod ratuszem, gdzie będą występy, chociaż krótkie,
artystyczne, będzie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, będzie też Chór Ziemi
Lubartowskiej i będą też w tym brali udział artyści, którzy występują na co dzień
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Są różne koncepcje, jeszcze nie wiemy,
też być może będzie to uroczyste odtańczenie poloneza na 3 Maja. Następnie
zakończymy, tak jak zazwyczaj, myślę, że tutaj w tej sali, chyba że w razie niepogody
w Lubartowskim Ośrodku Kultury całość uroczystości się odbędzie i wtedy zakończymy
toastem za Ojczyznę i spotkaniem przy kawie i herbacie. W godzinach popołudniowych
odbędzie się koncert pieśni patriotycznych. Natomiast 5 maja te uroczystości
zakończymy tym, nie wiemy, to jeszcze ustalamy w tym momencie, czy będzie to
w ramach obchodów, czy nie, natomiast Okazjonalna Grupa „Chórtownia” 5 maja
w Lubartowskim Ośrodku Kultury da koncert wiosenny, tak zatytułowany i być może,
jeżeli „Chórtownia” wyrazi zgodę, będzie to w ramach też uroczystości Święta 3 Maja.
Następnie 18 maja odbędą się ogólnopolskie zawody nordic walking pod patronatem
Burmistrza Miasta Lubartowa na stadionie MOSiR-u i zielonych terenach wokół miasta.
Tutaj za tę imprezę odpowiada nasz MOSiR oraz Stowarzyszenie Art Fit.
Jeszcze w maju rozpoczniemy obchody Dni Lubartowa. Te obchody będą oficjalnie
jednego dnia. Będzie Festyn Miejski 1 czerwca. Natomiast w dniach 24 – 26 maja tutaj na
Rynku będzie zlot foodtraków, przyjedzie co najmniej 10, a być może więcej przyczep,
które serwują takie jedzenie nie fast food, tylko slow food. Ma być kuchnia żydowska
prawdopodobnie i meksykańska i belgijska. Będzie można popróbować różnych rzeczy.
Mają być atrakcje dla dzieci podczas tego zlotu. Także będzie to ciekawy weekend. 25
maja w trakcie tego zlotu odbędzie się Kapucyński Piknik Motocyklowy. I 29 maja będzie
dzień integracji międzypokoleniowych, które organizują Rada Seniorów wraz z Klubem
Art Fit. I będzie to również na Rynku.
2

1 czerwca będzie Festyn Miejski organizowany przez Lubartowski Ośrodek Kultury.
Jeżeli Państwo są zainteresowani, to może więcej szczegółów Pani dyrektor poda.
Dyrektor LOK Pani MAŁGORZATA GRYGLICKA-SZCZEPANIAK
Jak zapewne wiadomo gwiazdą festynu jest zespół Lemon, wcześniej będzie grał zespół
News, a jeszcze wcześniej zagra zespół B6, to jest zespół, który wygrał w tamtym roku
Rock Alert Festiwal plus nasze zespoły, które działają zarówno w Domu Kultury, jak
i orkiestra, laureaci Przeglądu Piosenki Młodzieżowej i Dziecięcej „Słowik” mają również
swoje występy, bo jest to jak gdyby nagroda dla nich.
9 czerwca w amfiteatrze Ogólnopolskie Lubartowskie Konfrontacje Taneczne o Puchar
Burmistrza Miasta Lubartów. I to jest taka impreza, na którą przyjeżdżają zespoły
taneczne z całego województwa i nie tylko. Ona cieszy się dość dużym powodzeniem, bo
to jest zawsze popołudniu, w amfiteatrze występy się odbywają.
14 – 16 czerwca jesteśmy zaangażowani jako ośrodek kultury, ale przede wszystkim
jako miasto w Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. LOK będzie też wykorzystywany oraz
inne placówki. Tu bym nie chciała opowiadać, bo tu Pan Burmistrz może więcej.
16 czerwca Muzykowanie na Ludową Nutę, czyli kapele ludowe przyjeżdżają do
Lubartowa, grają tutaj na Rynku po 15 – 20 minut, potem jest przemarsz do amfiteatru
i w amfiteatrze jak zawsze koncert finałowy.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
22 czerwca w ogrodach ojców kapucynów będzie festyn rodzinny Kapucynalia oraz bieg
„Pokój i dobro” na ulicach miasta, który też ma chyba startować na naszym Rynku, jeżeli
dobrze pamiętam, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić.
Dzień później 23 czerwca XXV Święto Roweru organizowane z naszych środków. Święto
Roweru dostało środki w ramach Budżetu Obywatelskiego, mam nadzieję, że dostanie,
bo to zależy od decyzji Państwa Radnych, czy Państwo zaakceptujecie wybór dokonany
przez mieszkańców Lubartowa, myślę, że na najbliższej sesji Rady Miasta.
23 czerwca odbędzie się wystawa w Muzeum Ziemi Lubartowskiej, aczkolwiek myślę, że
nie tylko, wystawa poświęcona 200-leciu Lubartowskiej Oświaty. Powiem jeszcze, że nie
mamy uzgodnionej formy ani terminu, bo też musimy patrzeć na termin obchodzenia
30-rocznicy pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku, 4 czerwca. Jesteśmy w trakcie
uzgadniania i myślę, że połączymy to w jakiś sposób z obchodami Dni Lubartowa. Czy
będzie to wystawa na Rynku, czy jakiś jeszcze akcent, to zobaczymy.
22 lipca przypada okrągła rocznica wyzwolenia naszego miasta spod okupacji
niemieckiej. Planujemy tutaj organizację uroczystości, również okolicznościowej
wystawy i planujemy tutaj już nawiązać współpracę ze Szkołą w Skrobowie im. XXVII
Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.
27 lipca jest wpisane Annowanie. 26 lipca jest odpust, 27 natomiast też jeszcze nie
mamy przedyskutowanej formy tego Annowania.
15 sierpnia odbędzie się Międzynarodowy Dzień Seniorów, który będzie również
organizowany przez stowarzyszenie Art Fit i ono również odbędzie się na Rynku.
Zresztą zapowiada się proszę Państwa, że ten Rynek przed ratuszem w końcu odżyje,
jest ogłoszone postępowanie, mamy nadzieję, że rozstrzygnięte zostanie wkrótce, żeby
od 1 maja na Rynku pojawiły się takie ciekawe miejsca, gdzie będzie można zjeść lody,
wypić kawę, herbatę, może coś jeszcze innego i posiedzieć i jakby poobserwować te
rzeczy, które będą działy się na Rynku, a Pani dyrektor, jeżeli chodzi o ten Rynek, ma
pewne plany i mam nadzieję, że wspólnie nam się uda je sfinalizować, żeby było to
atrakcyjne miejsce w letnich, ale nie tylko letnich miesiącach.
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Dyrektor LOK Pani MAŁGORZATA GRYGLICKA-SZCZEPANIAK
To tak może zdradzę, w dużej mierze mamy już uzgodnione pewne rzeczy. Nie wiemy,
czy to będzie się nazywało plaża czy piaskownica, ale chcemy zrobić taki duży obszar
z piachem, który będzie dla zabaw dla dzieci, może jakieś leżaki dookoła, może jakaś
kurtyna wodna z PGK, do tego dostaniemy drzewa, które będzie można w skrzynkach
ustawić, żeby dawały trochę cienia dla tych dzieciaków bawiących się. Ta „piaskownica”
będzie otoczona pieńkami z drzewa, więc będzie można też na tym usiąść. Wynika to
trochę z naszych obserwacji, ponieważ latem, jak patrzymy, jak przychodzą rodzice
z dziećmi na plac i dzieci tylko biegają po placu i nie mają możliwości zabawy, to już to
tak kiełkowało przez chwilę. Więc zobaczymy. Zakładam, że wszystko się uda fajnie
wykonać i będzie na tym placu taka możliwość. A jeśli byłyby do tego jeszcze leżaczki,
gdzie można by było posiedzieć, to by było już całkiem dobrze.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasto Lubartów nawiązało współpracę, nie jednorazową, ale taką stałą z Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce i w sierpniu planowane jest wystawienie „Strasznego dworu”
Moniuszki, z racji tego, że w tym roku obchodzimy 100-lecie urodzin Stanisława
Moniuszki. Zapraszamy wszystkich Państwa, wstęp wolny, miejsca niestety tylko
stojące, nie ma miejsc VIP-owskich, z tego co wiemy. Natomiast planujemy, żeby też
transmisję z tego wydarzenia można było obejrzeć na naszym telebimie tutaj na Rynku.
1 września, jest okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej, planujemy to jakoś
zaakcentować.
7 września Miejska Biblioteka Publiczna współorganizuje, czy włącza się
w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, czytanie wybranej noweli polskiej, też nie
wiemy jeszcze, jaka to będzie wybrana nowela, gdyż to nie do nas należy wybór.
8 września właśnie na Rynku, ulicami miasta będzie przebiegała trasa półmaratonu oraz
festynu integracyjnego „Bez granic”, organizowanego przez stowarzyszenie ALWERNIA.
17 września mamy obchody też niestety okrągłej rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
We wrześniu, nie znamy jeszcze terminu, na Rynku naszym odbędzie się również piknik
regionalny, organizowany przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne.
W październiku mamy zaplanowane tylko jedno wydarzenie. 6 października odbędzie
się VII Festiwal Muzyki Kameralnej SEMPRE. On będzie odbywał się w Bazylice Św.
Anny. Organizatorami są: Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne oraz Społeczna Szkoła
Muzyczna.
11 listopada mamy zaplanowane uroczyste obchody Święta Niepodległości. Organizuje
LOK i Urząd Miasta. I też liczymy na to, że w ramach tych obchodów odbędzie się w kinie
Lewart tradycyjne już śpiewanie pieśni patriotycznych.
Natomiast około 20 grudnia planujemy zorganizowanie Wigilii Miejskiej, tutaj również
przed ratuszem. Być może uda nam się to zorganizować też. Szukamy nawet środków,
najlepiej pozabudżetowych, tj. bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny, troszeczkę
dłuższy niż jeden dzień, żeby można było trochę dłużej poczuć atmosferę świąt.
I na koniec rzecz, która budzi jakby znak zapytania, ale planujemy zorganizować
Sylwester Miejski. Nie wiemy jeszcze w jakiej formule, ale wiemy, że Lubartowski
Ośrodek Kultury będzie głównym organizatorem tego wydarzenia.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Pan Burmistrz na początku powiedział, że to jest kalendarz imprez niezależny od tego,
jakie organizują inne podmioty, na które nie mamy wpływu albo w ogóle albo
w niewielkim stopniu. Ja chciałbym zadać pytanie: czy wśród tych podmiotów są takie,
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które zabiegają o środki finansowe od nas, czyli dotacje na zadania, które wykonują
w ramach zadań organizowanych przez miasto w postaci przetargu czy w formie
konkursowej? A jeśli tak, to czy nie byłoby pożądane, żeby te podmioty uzgodniły swoje
kalendarze z naszym, żeby tutaj się nie powtarzały imprezy? Ja rozumiem, że są takie
podmioty, które nie zabiegają o środki finansowe, na to wpływu rzeczywiście mieć nie
możemy. Natomiast możemy mieć wpływ na te podmioty, które chcą w jakiś sposób od
nas wsparcia finansowego.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Tak, oczywiście. Między innymi rozmawialiśmy na ten temat z Radą Seniorów i Rada
Seniorów planowała ten swój dzień integracji międzypokoleniowej 13 czerwca, jeżeli
dobrze pamiętam. Natomiast namówiliśmy ich, żeby przenieść ten dzień na końcówkę
maja, bo 13 czerwca rozpoczynamy zjazd Dużych Rodzin i nie jesteśmy w stanie tego
zrobić.
Proszę Państwa, co jeszcze jest planowane, z tego co wiem? Pięć koncertów Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, z dosyć atrakcyjnym repertuarem. L`Art Festiwal.
Turniej Streetball w okresie letnim, czyli takiej koszykówki placowej na Rynku i wiele
innych imprez. Także zapowiada się, że lato w mieście będzie w tym roku ciekawe.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Dziękuję bardzo. Ponieważ mieszkańcy, a także i osoby z zewnątrz zwykle planują sobie
urlopy wakacyjne trochę wcześniej, mam pytanie jeszcze, czy ten kalendarz będzie
znany powszechnie, jeżeli już będzie ustalony i kiedy? Tak żebyśmy mogli my i osoby,
które zainteresowane są przybyciem do Lubartowa, zapoznać się z tą ofertą.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ja myślę, że tak. Jesteśmy jeszcze przed podpisaniem umów z organizacjami, które
złożyły oferty. Konkurs mamy rozstrzygnięty, natomiast umowy są jeszcze
niepodpisane. Zarządzenie się ukazało, więc od dzisiaj teoretycznie można je realizować.
Myślę, że to będzie naprawdę na dniach, tydzień, dwa, te umowy będą podpisane
i będziemy mogli Państwu przedstawić całościowy kalendarz. Niestety musimy brać pod
uwagę czynnik, na który nie mamy wpływu, tj. pogodę, więc wiele rzeczy ze względu na
pogodę może być przesuniętych, albo lokalizacja albo termin.
W otwartej dyskusji żaden z członków Komisji nie wyraził woli zabrania głosu, zatem
Przewodniczący podziękował za przedstawienie kalendarza imprez planowanych w tym
roku dla mieszkańców i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia
Komisji.
Ad. 4
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
Wydanie opinii nt. 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
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Z uwagi na brak przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie na
dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przewodniczący zaproponował, aby odłożyć
omówienie tej tematyki wraz z ewentualnymi pytaniami do niej na sesję Rady Miasta.
Następnie poddał pod głosowanie Komisji przedmiotowy projekt uchwały, w wyniku
czego został on pozytywnie zaopiniowany stosunkiem głosów: 5 gł. za, 0 gł. przeciw,
2 gł. wstrzym.się.
Wydanie opinii nt. projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów
Do projektu uchwały wprowadzenia dokonał pracownik Urzędu Miasta Pan ANDRZEJ
STRZELECKI
W celu oceny aktualności Studium i Planów Miejscowych Burmistrz dokonuje analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy z uwzględnieniem wniosków
w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Jest to art. 32 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Następnie Burmistrz
przekazuje Radzie Miasta wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym po
uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Rada Miasta
podejmuje uchwałę w sprawie aktualności Studium i Planów Miejscowych.
Przedmiotowa analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Lubartów, to
jest załącznik nr 1 do przedłożonej uchwały uzyskała pozytywna opinię Miejskiej
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej miasta Lubartów, wykazała ona
dezaktualizację niektórych ustaleń dokumentów polityki przestrzennej, jak i aktów
prawa miejscowego z zakresu planowania przestrzennego, wobec czego wymagać one
będą zaktualizowania zawartych w nim zapisów, przy uwzględnieniu:
1) obowiązujących przepisów prawa;
2) dokumentów planowania przestrzennego wyższego rzędu;
3) wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zabytków i środowiska
kulturowego obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych;
4) obecnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i funkcjonalno –
przestrzennych.
Należy przewidywać, iż aktualizacja dokumentów planistycznych o wyżej wymienione
informacje będzie sporządzona wraz z dostosowywaniem ich do przewidywanych
potrzeb i możliwości rozwoju miasta Lubartów, wynikających m.in. z podjętych już
uchwał inicjujących oraz uwzględnionych treści złożonych wniosków o zmianę
przeznaczenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W wyniku przeprowadzonych
przez Burmistrza Miasta Lubartów analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta Lubartów stwierdza się konieczność sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubartów
uchwalonego uchwałą nr XXXI/227/2001 Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 25 maja
2001 roku, w tym jako nowej edycji Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubartów, spełniającej wymogi
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. I dwa – potrzebę aktualizacji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wynikającą z uwzględnienia potrzeb i możliwości
rozwoju miasta oraz wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa.
W związku z tym Burmistrz Miasta przekazuje Radzie wyniki analiz zmian
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w zagospodarowaniu przestrzennym, w celu podjęcia prze Radę uchwały w sprawie
aktualizacji Studium i planów miejscowych.
W otwartej dyskusji głosów nie było, uwag ani wniosków nie wniesiono.
Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do procedury głosowania, w wyniku
którego Komisja jednogłośnie pozytywnie, 7 głosami „za” zaopiniowała projekt uchwały.
Wydanie opinii nt. projektu uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów"
Projekt przedmiotowej uchwały i w tym wypadku omowił pracownik Urzędu Miasta Pan
ANDRZEJ STRZELECKI
Projekt zmiany Studium został sporządzony w następstwie podjętej przez Radę Miasta
Lubartow uchwały nr XXXVI/229/09 z dnia 19 pazdziernika 2009 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lubartow, zatwierdzonego uchwałą nr XXXI/227/2001 Rady
Miejskiej w Lubartowie z dnia 25 maja 2001 roku. Obowiązujące Studium było
opracowywane w latach 1998 – 2000 przez zespoł projektantow pracowni Zakładu
Planowania Przestrzennego TUP w Lublinie pod kierownictwem głownego projektanta
mgr inz. Marka Kozłowskiego, ktore jako całosc obejmowało swoim zasięgiem obszar
funkcjonalny miasta i gminy Lubartow. Przedmiotowa zmiana w ww. Studium polega na
sporządzeniu nowej edycji Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego. Celem opracowania jest aktualizacja istniejącego Studium, mająca na
celu doprowadzenie do zgodnosci Studium z obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartow z uwzględnieniem zmian planu
miejscowego wprowadzanych w ramach trwającej rownolegle procedury jego zmiany,
a takze dostosowanie Studium do wymogow obowiązujących przepisow w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego, planow wyzszego rzędu oraz
przepisow wykonawczych. Zmiany Studium obejmują obszar w granicach
administracyjnych miasta Lubartow. Niniejsze Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz innymi aktami prawnymi. W wyniku realizacji ww. uchwały
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartow Burmistrz Miasta Lubartow dnia
16 lutego 2010 roku ogłosił w prasie miejscowej, gazeta „Lubartowiak” oraz przez
obwieszczenie, tablica ogłoszen Urzędu Miasta, a takze w sposob zwyczajowo przyjęty
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium, okreslając formę,
miejsce i termin składania wnioskow do zmiany Studium na dzien 12 marca 2010 roku.
W wyniku ogłoszenia i obwieszczenia nie wpłynęły zadne wnioski do zmiany Studium.
Pismem z dnia 16 lutego 2010 roku o podjęciu ww. uchwały zostały zawiadomione
instytucje i organy własciwe do uzgadniania i opiniowania zmiany Studium. Następnie
sporządzony został przez autora opracowania projekt zmiany Studium, ktory musiał byc
kilkukrotnie aktualizowany ze względu na zmieniające się przepisy prawne. Kolejnym
etapem procedury planistycznej było uzyskanie od Miejskiej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej opinii o projekcie zmiany Studium, a następnie wystąpienie
o uzgodnienie projektu zmiany z Zarządem Wojewodztwa w zakresie jego zgodnosci
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z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa z wojewodą
w zakresie jego zgodnosci z ustaleniami programow, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wystąpienie o opinie
dotyczące rozwiązan przyjętych w projekcie zmiany Studium do organow wymienionych
w art. 11 pkt 6 powołanej ustawy. Zarząd Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie uzgodnił
projekt zmiany Studium, natomiast Lubelski Urząd Wojewodzki w przesłanym pismie
wyjasnił, ze projekt zmiany Studium nie podlega uzgodnieniu przez Wojewodę
Lubelskiego, gdyz na terenie objętym projektem jego zmiany, brak jest programow
zawierających zadania rządowe słuzące realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu krajowym. W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2018 roku ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, skierowane zostało wystąpienie
o uzgodnienie projektu zmiany Studium do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalny Zarząd „Gospodarki Wodnej” w Lublinie, ktore nie przedstawiło
stanowiska w tej sprawie, co zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest rownoznaczne z uzgodnieniem projektu. Częsc
organow opiniujących projekt zmiany Studium wniosło uwagi. Były to: Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska, Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lubartow. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Zarząd Drog Powiatowych
w Lubartowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie, PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, PGE Dystrybucja S.A. Uwagi
zawarte w opiniach tych organow zostały w większosci przypadkow uwzględnione
w całosci, w częsci tekstowej i graficznej projektu zmiany Studium, a uwagi
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska rowniez w prognozie oddziaływania na
srodowisko. Natomiast w przypadku prosby zawartej w opinii Lasow Panstwowych
Nadlesnictwa Lubartow oraz uwag zawartych w opinii PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie zostały one uwzględnione częsciowo. Studium przeszło
całą wymaganą procedurę, czyli zostało zaopiniowane przez wymagane organy,
uzgodnione przez wymagane organy. Dwukrotnie było wykładane do publicznego
wglądu, bo po pierwszym wyłozeniu wpłynęła jedna uwaga, ktora została uwzględniona
i była koniecznosc powtorzenia tej procedury w tym zakresie, zostało drugi raz
powtorzone. Po drugim powtornym wyłozeniu wpłynęło 10 uwag. Zostały uwzględnione
częsciowo dwie w zakresie dotyczącym zmiany klasy drogi ulicy Wschodniej na drogę
lokalną. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale ustalenia Studium są wiązące
dla organow gminy przy sporządzaniu planow miejscowych. Wobec powyzszego
Burmistrz wnosi o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów”.
W otwartej w tym punkcie porządku posiedzenia dyskusji głos zabrali:
Radny GRZEGORZ JAWORSKI
Chciałem się zapytać, jakie uwagi miała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
i Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Czy to chodzi o budowanie nowej siedziby?
Pan ANDRZEJ STRZELECKI
Nie, nie. W związku z tym, ze na połnoc od ulicy Lipowej została wprowadzona
mozliwosc zabudowy budynkami wielorodzinnymi, to ze względu na zagrozenie ze
strony Gaspolu, ktory stanowi obiekt o duzym ryzyku awarii, zostały zaopiniowane te
zmiany negatywnie, z tego względu, ze nie zawierały pewnych ograniczen. Te
ograniczenia zostały wpisane w tych uwagach i zostały one uwzględnione w projekcie
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zmian Studium. Ponownie te organy zaopiniowały pozytywnie projekt. Chodziło o strefę
oddziaływania przy ewentualnej awarii, czyli konkretnie wybuchu. Chodziło, zeby dac
ograniczenie wysokosci tych budynkow do 16 m wysokosci.
Radny GRZEGORZ JAWORSKI
Jeszcze mam drugie pytanie. W tym drugim terminie wpłynęła jedna uwaga odnosnie
projektu Zmiany Studium, ktora dotyczyła zachowania dawnego cmentarza
zydowskiego… (Wypowiedz Pana Andrzeja Strzeleckiego: Przepraszam, sprostuję,
w pierwszym wyłozeniu. W drugim wpłynęło 10 uwag.) … ogrodkiem jordanowskim
jako terenu zieleni związanej z wypoczynkiem i rekreacją, potrzebami społeczenstwa.
W takim razie ten teren zwany obecnie ogrodkiem jordanowskim będzie dalej
w charakterze dawnego cmentarza zydowskiego?
Pan ANDRZEJ STRZELECKI
To znaczy on będzie takim terenem zielonym, rekreacyjnym, tylko chodziło o to, zeby go
wyłączyc po prostu z obszaru, bo on został włączony do całosci obszaru mieszkaniowo –
usługowego. Chodził o to, zeby go wyłączyc i przez to podkreslic, raz, ze to cmentarz
historyczny, dwa, ze zostanie jako obszar zielony, wypoczynkowo – rekreacyjny.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ja tylko moze uzupełnię w sprawie tego cmentarza, jezeli jestescie Panstwo
zainteresowani, to nawiązalismy wspołpracę z Fundacją w Lublinie, ktora zarządza tym
terenem, jak i tym terenem kirkutu u zbiegu ulic Cichej i 1 Maja, w celu uzgodnienia
sposobu zagospodarowania tego terenu. Tam pewne rzeczy są niedozwolone, nie
mozemy ich zrobic. Natomiast staramy się wypracowac jakis kompromis, ktory
pozwalałby wykorzystac ten teren dla mieszkancow miasta. Oczywiscie plac zabaw
i tego typu rzeczy nie wchodzą w grę. Natomiast jakis park pamięci z jakims obeliskiem,
tablicą, to po prostu uzgadniamy.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Bardziej jestesmy zainteresowani budynkiem złobka i LOK-u. Ale to juz jest inna sprawa.
Radna ELZBIETA MIZIO
Ja chciałam zapytac o te uwagi, ktore wpłynęły i jakie to były uwagi odnosnie Drogi
Wschodniej.
Pan ANDRZEJ STRZELECKI
Odnosnie Drogi Wschodniej wpłynęły uwagi takie, zeby po prostu zawęzic jej szerokosc
w liniach rozgraniczających do 20 metrow, zeby odbyło się to przez zmianę klasy tej
drogi z KZD na KDR. Jest to szerokosc pasa drogowego. W pasie drogowym miesci się
zarowno jezdnia, jak i chodniki, jak i sciezki rowerowe, jak i siec uzbrojenia terenu.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Ja tylko przypomnę Panstwu radnym, ze w poprzedniej kadencji te własnie
uwarunkowania zostały uzgodnione i dlatego potem rowniez i Studium musiało to
uzgadniac.
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Więcej głosów w tym temacie nie było, zatem Przewodniczący Komisji poddał
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie Komisji, w wyniku czego: 5 gł. za, 0 gł.
przeciw, 2 gł. wstrzym.się został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Wydanie opinii nt. projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jak czytacie Państwo w uzasadnieniu ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
z dniem 1 stycznia zeszłego roku uchyliła art.90 ustawy o systemie oświaty dotyczący
otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych, dlatego prosimy Państwa o to,
żebyście Państwo podjęli decyzję o określeniu regulaminu otwartego konkursu ofert dla
niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. Zgodnie z przepisami ten regulamin
dotyczy tylko tych przedszkoli, które zobowiązują się nie pobierać opłat od rodziców
dzieci, które tam uczęszczają, czyli byłyby w 100-stu procentach finansowane w takiej
wysokości jak przedszkola miejskie. Jak Państwo popatrzycie też w kryteriach oceny, nie
ma tam mowy o ocenie, czyli nie ma mowy o wysokości opłat, które byłyby od miasta
pobierane. Są brane pod uwagę inne rzeczy. Szczerze powiem, ja nie spodziewałem się,
żeby jakakolwiek oferta w ramach tego konkursu wpłynęła, aczkolwiek jesteśmy
zobligowani do tego, żeby taki konkurs ogłosić, z uwagi na to, że w naszych
przedszkolach miejskich nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc dla wszystkich chętnych
przedszkolaków. Dziękuję.
W otwartej w tym punkcie dyskusji żaden z radnych nie przejawił woli zabrania
głosu, zatem Przewodniczący przystąpił do procedury wydania opinii nt. przedłożonego
projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie
pozytywnie, 7 gł. „za” zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Wydanie opinii nt. projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na
lata 2018-2022
Również do projektu tej uchwały wprowadził ZASTĘPCA BURMISTRZA
1 lutego 2019 roku z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło do Pana Burmistrza
pismo zgłaszające uwagi do uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Miasta Lubartów
z 21 grudnia 2017 roku w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022. Pismo to wskazuje tak naprawdę na jedną
wadę tej uchwały, tj. na to, że nie zostały zróżnicowane wysokości czynszów w naszych
budynkach w mieszkaniach komunalnych, zróżnicowanych ze względu na położenie
tych nieruchomości. Wobec powyższego niniejszy projekt uchwały wprowadza dwojakie
zmiany do tego Programu. Po pierwsze uaktualniamy plan remontów i modernizacji
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów na lata 2018 – 2022. Tam w zasadzie
nie ma rewolucji, tylko jest po prostu przepisanie tych rzeczy. Te rubryki wcześniejsze,
które były od roku 2017, zostały wycięte. I druga rzecz to jest wprowadzenie bonifikaty
dla budynków najdalej położonych od centrum miasta, tj. budynku przy ul. Lubelskiej
107 i Północnej 56, gdzie obniżamy bazową stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokali o 1 %. Chciałem powiedzieć, że Pan Burmistrz w marcu powołał Zespół,
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którego celem jest opracowanie nowego Programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasto Lubartów, z uwagi na to, że 21 kwietnia tego roku wchodzą
w życie zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym
gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy i te zmiany powinniśmy uwzględnić
już w nowym Programie mieszkaniowym, a te zmiany naprawdę umożliwiają nam
lepszą reakcję na sytuację, która jest w naszym zasobie mieszkaniowym. Dziękuję.
W otwartej w tym punkcie porządku posiedzenia dyskusji głos zabrali:
Radna EWA GRABEK
Chciałam zapytać o ul. Mucharskiego 1A, F. Tutaj jest przebudowa nawierzchni, naprawa
utwardzeń, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i budowa wiaty śmietnikowej. Już
w ubiegłym roku była złożona kostka brukowa za budynkiem na paletach, to było chyba
w listopadzie. Czy została ona ułożona? I jeszcze chciałam poruszyć taki problem: czy
jest jakaś szansa, żeby tam właśnie, w tym miejscu, w tym podwórku wykonać dla dzieci
jakieś miejsce, np. jakąś piaskownicę, czy huśtawkę? Czy byłaby szansa postawienia
jakiejkolwiek ławeczki, czy też stolika, bo tam wszystko jest w opłakanym stanie. Ja tam
byłam wielokrotnie i mieszkańcy prosili mnie o to. Tam są również i małe dzieci, które
mogłyby w tym miejscu spędzać wolny czas, bo nie zawsze pójdą do parku, czy też do
szkoły na boisko.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
W zeszłym roku zostało wykonane częściowo zadanie polegające na utwardzeniu placu
przy tych lokalach socjalnych, dalsza część będzie kontynuowana w tym roku. Natomiast
co do tych pozostałych zadań, jest taka szansa, zależy od Państwa, jak Państwo
rozdysponujecie budżetem miasta na przyszłe lata i w jakim kształcie uchwalicie
Państwo Program. Natomiast ze swojej strony muszę powiedzieć, że sytuacja, jeżeli
chodzi o gospodarkę mieszkaniami, nie jest najlepsza. Zadłużenie wobec miasta
Lubartów mieszkańców naszych zasobów socjalnych i komunalnych sięga blisko 700
tys. zł i co roku ok. 100 tys. zł się powiększa. Około 1/3 lokatorów w tych naszych
mieszkaniach nie reguluje czynszów na czas, zaległości sięgają około, bywają sytuacje,
że około 50 tys. zł w jednym lokalu. A rzeczywiście przy wysokości czynszu rocznego
mniej więcej w lokalu komunalnym ok. 2 500 zł do 2 900 zł rocznego czynszu,
pamiętajmy o tym, to trzeba trochę naskładać, żeby nie zapłacić. Opłacone czynsze
w lokalach socjalnych również nie są regulowane na bieżąco, tj. stawka bazowa 68 gr. za
1m2, nie pokrywa to nam kosztów. Oczywiście możemy w takich lokalach zadbać
i o place zabaw i o ławeczki i o kostkę i o parkingi, o różnego rodzaju rzeczy. Natomiast
pamiętajmy, że z założenia lokal socjalny jest lokalem przydzielonym czasowo, na okres
do 2 lat, potem ta osoba z lokalu socjalnego na skutek pracy prowadzonej przez
pracowników socjalnych pracujących w środowisku, które mają pod opieką taką
rodzinę, powinna „stanąć na nogi” i pozwolić sobie na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie. Przepis pozwala też przedłużyć ten okres
o następne 2 lata, czyli ewentualnie do 4 lat, po to, żeby to był bodziec do tego, żeby te
osoby, które tam mieszkają w tych lokalach socjalnych, które z uwagi na niską stawkę
czynszu nie są w najwyższym standardzie i nie mogą być, bo powodowałoby to, moim
zdaniem, zrozumiałe niezrozumienie z punktów widzenia pozostałych mieszkańców
Lubartowa, którzy kupują mieszkania, płacą wysokie czynsze, wynajmują itd., że tutaj
osoby płacące tak niskie stawki, mają zaspokojone komfortowe warunki życia, bo to jest
lokal, który jest lokalem nie tymczasowym, wchodząc w definicję, ale jest lokalem
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przyznawanym na czas określony i ma powodować to, żeby osoba chciała sobie …, ma
być ten lokal sytuacją ratunkową, natomiast ma też powodować dyskomfort u osoby, czy
u tej rodziny, żeby osoba ta zechciała postarać się o źródła przychodów, które pozwolą
jej samodzielnie stanąć na nogi. W planie finansowym, jak Państwo widzicie, tego nie
ma, aczkolwiek zauważam jeszcze raz, że to od Państwa zależy zakres i plan finansowy
przy uchwalaniu Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto
Lubartów na przyszłe lata. Mamy nadzieję, że w czerwcu, być może w maju, już ten
Program będzie gotowy. Dziękuję.
Radna EWA GRABEK
Ja zgadzam się z tym, co powiedział Pan Burmistrz, tylko że powiem tak: z życia i z tego
co obserwuję, wynika tak, że po prostu nasi mieszkańcy mieszkają tam po kilkanaście lat
albo przez cały czas. Nie ma tej rotacji i tych zmian, tylko po prostu całe rodziny tam
mieszkają bardzo długo i te dzieci nie maja się gdzie podziać. Tutaj ja nie mówię o placu
zabaw z prawdziwego zdarzenia itd. Oni prosili nawet o taką prowizoryczną
piaskownicę, aby postawić ławeczki i ewentualnie jakąś huśtawkę. Ja tylko o tym mówię.
I jeszcze jedno pytanie mam do Pana Burmistrza. Ci mieszkańcy, którzy nie płacą za te
mieszkania socjalne, czy mają propozycję odpracowania?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Tak, taka propozycja została złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
bodajże w zeszłym roku. Aktualnie pracujemy też nad takim programem oddłużania
tych lokali i chcemy przygotować kilka propozycji dla mieszkańców zadłużonych
w lokalach. Za wcześnie o tym mówić, bo jeszcze nie mamy decyzji, są tylko propozycje,
ale uzgodnione u nas w Urzędzie. Wyliczone zostaną, przedstawione. Natomiast wiem,
że w zeszłym roku mieszkańcy dostali taką informację i bodajże zgłosiły się trzy osoby,
które zechciały w takim programie brać udział. Trzy osoby się zgłosiły. Jedna osoba
odpracowywała, ta osoba po tym jak się sprawdziła, podjęła już zatrudnienie na stałe.
Pokazuje to, że można. Natomiast tutaj chciałem jeszcze zauważyć, że w okolicy tych
domów przy ulicy Mucharskiego, tych mieszkań socjalnych, znajdują się dwa place
zabaw: jeden, jak pamiętam, przy ulicy Parkowej na osiedlu, drugi między ulicą
Chmielną a ulicą Kasztanową. Jest to nasz plac zabaw, przez nas utrzymywany i tam te
dzieci mogą korzystać. Aczkolwiek o tej piaskownicy możemy pomyśleć, tylko tam jest
problem z tym, że ci mieszkańcy lokali socjalnych mają problem z parkowaniem
samochodów, których mają sporo, więc bardziej zależy tu na utwardzeniu tego placu, niż
na piaskownicy, ale jeżeli to się zmieści, będziemy myśleli. Dodam jeszcze tylko proszę
Państwa, że zgodnie z budżetem, który Państwo uchwalili w tym roku, planujemy już
wkrótce zakup kontenera mieszkalnego, który będzie służył zaspokojeniu takich nagłych
potrzeb mieszkaniowych. Tam będą mogły trafiać osoby … Mamy taki problem, np.
przemoc w rodzinie w lokalu komunalnym, czy socjalnym, gdzie jest wyrok eksmisyjny,
musimy zapewnić lokal socjalny dla Pana, który się nieodpowiednio zachowywał
i z uwagi na to, że wszystkie lokale i socjalne i komunalne mamy zajęte, nie jesteśmy
w stanie spełnić tego wymogu, dlatego pracujemy nad tym, żeby trochę tych lokali też
zwolnić i mieć na tego typu, no niestety niekorzystne sytuacje, ale powinniśmy być na
nie przygotowani.
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Radny TOMASZ KRÓWCZYŃSKI
Chciałem się tylko dopytać, bo Burmistrz się lepiej orientuje w materii. Powiedział Pan,
że te mieszkania są na dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne dwa, a potem co?
Potem jest eksmisja, tak?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami mówi w ten sposób, że lokal komunalny
przyznaje się na czas nieoznaczony, lokal socjalny przyznaje się na czas oznaczony do 2
lat. Do tej pory była sytuacja taka, że jeżeli ktoś mieszkał w lokalu socjalnym dłużej niż
dwa lata, umowa była mu zmieniana na to, że jest to lokal komunalny. Więc tym
sposobem jakby mieszkał w słabszym standardzie, płacąc wyższą cenę jak za lokal
komunalny w standardzie wyższym, co moim zdaniem jest średnio sprawiedliwe. Doszło
też do takiej sytuacji, że nie mamy lokali socjalnych w przypadku takim chociażby jak
powiedziałem i tych przypadków jest naprawdę więcej i powinniśmy mieć możliwość
zareagowania w takich sytuacjach. Natomiast dochodzi też do sytuacji takiej, że np. są
mieszkania 50, 60-cio kilku metrowe, gdzie mieszkają np. dwie osoby na skutek tych
zmian mają umowę na czas nieoznaczony w lokalu komunalnym, nie płacą, a z drugiej
strony w mniejszym lokalu komunalnym, czy socjalnym mieszka 11 osób, które regulują
zobowiązania i nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tym momencie, żeby np. zamienić
mieszkaniami te osoby. Ten nowy program, mam nadzieję, umożliwi nam tego typu
ruchy. Tu nie chodzi nam o to, żeby kogokolwiek wyrzucać, natomiast chodzi nam o to,
żeby praca socjalna naszych pracowników, zatrudnionych przez nas pracowników
socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, była dodatkowym bodźcem motywującym do
tego, żeby można było np. dostać lokal komunalny dla osób, które stać na utrzymanie
takiego lokalu. Z niepokojem też patrzymy i w rozmowach ze wszystkimi chyba
ośrodkami pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego jest zauważona
tendencja, że jest grupa osób już pokoleniowo uzależnionych od pomocy społecznej,
która robi wszystko, żeby broń Boże nie podjąć legalnego zatrudnienia i robi wszystko,
żeby wykazywać jak najmniejsze dochody po to, żeby z tej pomocy społecznej korzystać.
Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że dla nas jako społeczności lokalnej nie jest to
korzystna sytuacja, powinniśmy starać się zmotywować te osoby do zmiany swojej
sytuacji.
Więcej głosów w otwartej dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Komisji
poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego został on
jednogłośnie pozytywnie, 7 gł. „za”, zaopiniowany przez Komisję.
Wydanie opinii nt. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Projekt przedmiotowej uchwały został omówiony przez Skarbnik Miasta Panię LUCYNĘ
BISKUP
Szanowni Państwo w budżecie Miasta na rok bieżący zwiększamy dochody i wydatki
budżetu o kwotę 134 317 zł, przy czym dochody zwiększamy o kwotę 109 839 zł
w zadaniach własnych, w dziale 854 i są to środki, które również po stronie wydatkowej
w tym samym rozdziale, czyli w 854 15 wprowadzamy i są to środki przeznaczone na
wypłatę przez MOPS stypendiów socjalnych. Kolejna zmiana dotyczy zadań zleconych.
W części dochodów zleconych w dziale 751 rozdział 751 13 po stronie wydatkowej
wprowadzamy kwotę 23 588 zł, czyli po dochodach i po wydatkach w tym samym dziale
i rozdziale. I są to środki, które miasto otrzymało na organizacje wyborów do
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Parlamentu Europejskiego. Kolejna zmiana również dotyczy zadań zleconych, dział 855
po stronie dochodów i dział 855 rozdział 855 03 kwota 890 zł na pokrycie kosztów
wydania kart Dużej Rodziny. Ponadto w załączniku wydatkowym rozwiązujemy rezerwę
utworzoną na Budżet Obywatelski, czyli w rozdziale 758 18 rozwiązujemy kwotę 886
tys. zł i środki te przenosimy odpowiednio: 490 tys. zł do rozdziału 616 na wydatki
inwestycyjne i 176 tys. zł również do rozdziału 616 czyli Drogi gminne na wydatki
bieżące i ta kwota 176 tys. to jest pozostała kwota z rozwiązanego funduszu, ponieważ
kolejne zadanie całe już się nie mieściło, ani nawet pół tego zadania. Są one w tym
samym dziale, co dwa zadania inwestycyjne, czyli „Przebudowa drogi wewnętrznej
w osiedlu 3 Maja”, na którą wydatkujemy 90 tys. zł i „Kompleksowa przebudowa ulicy
1 Maja”, na którą wydatkujemy 400 tys. zł, są jako rezerwa, gdyby realizacja tych zadań
pochłaniała większe środki niż pierwotnie przeznaczono. Kolejna zmiana dotyczy
rozdziału 750 75, czyli Promocja miasta i tutaj tylko w wydatkowym załączniku
wprowadzamy kwotę 140 tys. zł na organizację Święta Roweru. To jest również zadanie
wybrane przez mieszkańców w ramach Budżet Obywatelskiego. Kolejna zmiana dotyczy
kwoty wprowadzonej w rozdziale 851 95, czyli Pozostała działalność. Tutaj
wprowadzamy w wydatkach kwotę 30 tys. zł i jest to jakby drugą częścią zadania
również wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego, czyli budowa drogi
wewnętrznej 90 tys. zł i zakup defibrylatorów 30 tys. zł. Łącznie zadanie inwestycyjne –
120 tys. zł, przy czym jedno z zakresu ochrony zdrowia, te defibrylatory dlatego są
wpisane w rozdziale 851 95, a nie w drogach, bo to by było niewłaściwe. Kolejna zmiana
dotyczy działu 754 04, czyli Komendy Wojewódzkie Policji, tutaj przeznaczamy na
współzakup samochodu, środki w wysokości 20 tys. zł przekazujemy na Wojewódzki
Fundusz Policji ze wskazaniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji
w Lubartowie. Kolejna zmiana dotyczy 754 11, czyli Komendy Powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej, tutaj przekazujemy środki na wydatki bieżące – 30 tys. zł na zakup
samego sprzętu ratowniczego. Kolejna zmiana dotyczy rozdziału 801 01 i tutaj
zmniejszamy wydatki, czyli zmniejszamy rezerwę, którą mieliśmy, rozwiązujemy
w Urzędzie i kwotę 300 tys. zł przenosimy do Szkoły Podstawowej Nr 1 i w załączniku
inwestycyjnym wprowadzamy zadanie pod nazwą „Modernizacja zaplecza sanitarnego
przy sali gimnastycznej nr 1”, 300 tys. zł na tę inwestycję. To by było tyle, jeśli chodzi
o zmiany w budżecie.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.
Radny TOMASZ KRÓWCZYŃSKI
Chciałem zapytać, bo tutaj widzę pozycję Wydatki. Wydatki na realizację zadań
określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota
426 tys. zł, a było 500 tys. zł. To jest zmniejszona ta kwota?
SKARBNIK MIASTA
Nie, nie, nie tam druga pozycja dotyczy narkomanii, jest 74 tys. zł. To są środki znaczone,
muszą bez względu na to, czy coś zmieniamy, czy nie, przy każdej zmianie budżetu
muszą być wpisane.
Więcej pytan, uwag oraz wnioskow w tym punkcie posiedzenia nie było, zatem
Komisja przystąpiła do wydania opinii nt. przedstawionego projektu. W wyniku
przeprowadzonego głosowania został on jednogłosnie pozytywnie, 7 głosow „za”
zaopiniowany przez Komisję.
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Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, zatem w głosowaniu – 6 gł. „za”, 0 gł.
„przeciw” i 1 gł. „wstrzym.się” protokół nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta z dnia 21 marca 2019 roku został przyjęty przez
Komisję.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia był pkt 5. Wolne wnioski.
Ad.5
Wolne wnioski.
Głos w tym punkcie zabrał radny TOMASZ KRÓWCZYŃSKI
Czy jest w przygotowaniu jakaś wieloletnia koncepcja rozwoju kulturalnego miasta?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jeżeli sobie dobrze przypominam, to kilka lat temu została przygotowana taka Strategia
Rozwoju Miasta Lubartów jako promocja produktu turystycznego, natomiast powiem
szczerze, że w tej kadencji jeszcze nie zdążyliśmy się tą sprawą zająć, aczkolwiek na ten
temat rozmawiamy, natomiast przygotowujemy się do tego, żeby podejść do
zagadnienia w sposób strategiczny, żeby zacząć pracować nad Strategią Rozwoju Miasta,
gdzie niewątpliwie częścią czy elementem powinna być tego typu strategia. Natomiast
jeszcze się tym tak drobiazgowo nie zajęliśmy.
Radna ELŻBIETA MIZIO
Ja chciałabym zapytać, jaka jest sytuacja w związku ze strajkiem nauczycieli? Jak będzie
przebiegał egzamin gimnazjalny? I w przyszłym tygodniu ósmoklasistów?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzisiaj mogę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja. Więc byłem we wszystkich szkołach,
zbieraliśmy dane. We wszystkich szkołach i przedszkolach była zapewniona opieka dla
dzieci, które tam trafiły. Na godzinę 9:40 było tam 33 dzieci w szkołach
i w przedszkolach. Generalnie dzieci w ogóle nie było w Przedszkolu nr 1, nr 2 i nr 5 oraz
w Szkole Podstawowej Nr 4 nie pojawiło się żadne dziecko. Jak będzie jutro tego nie
jestem Pani w stanie powiedzieć, myślę, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, ponieważ
nauczyciele do strajku przystępują danego dnia. Przychodzą i albo podpisują listę
strajkujących albo listę obecności. To jest ich decyzja. Tym bardziej jak będzie w środę,
czwartek i piątek… Ja mam taką nadzieję i też rozmawiałem o tym ze strajkującymi, że te
egzaminy się odbędą we wszystkich jednostkach, ale nie jestem w stanie Państwu w tej
chwili odpowiedzieć, czy tak będzie na pewno.
Radna ELŻBIETA MIZIO
Ja właśnie w tej kwestii, o te egzaminy najbardziej mi chodzi.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Myślę, że nikt nie jest w stanie Pani powiedzieć, czy będą, czy nie te egzaminy.
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Radna ELŻBIETA MIZIO
Ale czy miasto jest przygotowane na tę ewentualność?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Co Pani rozumie przez przygotowanie?
Radna ELŻBIETA MIZIO
Czy dyrektorzy zapewniają przeprowadzenie tych egzaminów? Czy komisje są
zapewnione?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dyrektorzy zapewniają, że egzaminy się odbędą, ale jak będzie, to tak naprawdę dopiero
będę wiedział w dniu egzaminu.
Radna BEATA PASIKOWSKA
To jak Pan sobie to wyobraża, że dzieci przyjdą w środę zdawać egzaminy i zostaną
odesłane? Czy ta informacja zostanie przekazana? Trochę trudno sobie wyobrazić, że
dzieci przyjdą w środę rano i zostaną odesłane.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Powiem Pani w taki sposób: stan mojej wiedzy na dzisiaj świadczy o tym, że egzaminy
się odbędą i nikt nie powiedział dzieciom, że egzaminy się nie odbędą, żaden taki
komunikat z żadnej szkoły, ani z Wydziału Oświaty, ani z Urzędu Miasta nie wyszedł, że
egzaminy zostaną odwołane, więc egzaminy się odbędą. Natomiast na 100 %, nie jestem
w stanie dać głowy za to.
Radna BEATA PASIKOWSKA
Rozumiem. Zakładam, że jakieś komisje są już sformułowane i być może pewne. Czy
takie informacje miasto posiada?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Z informacji na dzisiaj wynika, że we wszystkich szkołach odbędą się egzaminy,
natomiast więcej dzieci będzie pod opieką jednej komisji, żeby te egzaminy mogły się
odbyć.
Radna BEATA PASIKOWSKA
Ja jeszcze mam takie pytanie, bo są też takie medialne doniesienia. Pytam trochę
z ciekawości. Jak to jest z wypłatą? Czy nauczyciele dostają pensje za czas strajku?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Zgodnie z obowiązującym prawem, nie można wypłacić za strajk wynagrodzenia, jeżeli
nauczyciele w ogóle powstrzymują się od pracy. Natomiast jeżeli pełnią funkcje
opiekuńcze, a nie pełnią funkcji dydaktycznych, czyli nie nauczają, ale są i opiekują się
dziećmi, wówczas jest możliwość do tego, żeby wypłacić wynagrodzenie za tę pracę, za
pełnienie funkcji opiekuńczych. Natomiast zgodnie z prawem nie ma możliwości
wypłaty wynagrodzenia za strajk.
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Radna BEATA PASIKOWSKA
A jaki jest plan działania z tą informacją? Bo ja myślę, że wielu rodziców ma ten niepokój
w sobie i może nie wiedzą tego co Pan wie, że dyrektorzy zapewniają. Czyli to, że nie
zostały te egzaminy odwołane, to już jest uspokojeniem dla rodziców. Jak ta informacja
będzie przekazywana? Żeby do tych rodziców i dzieci jakaś informacja dotarła. Państwo
rzeczywiście poinformowali poprzez stronę Urzędu Miasta o strajku. Jest poniedziałek.
Czy jest jakaś szansa, żeby tych rodziców uspokoić, czy dalej nie będziemy w stanie tego
zrobić?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
To jest tak na bieżąco. I dzisiaj i w piątek, przekazywaliśmy informację, że sytuacja jest
pod kontrolą, że jest strajk, którego stroną nie jesteśmy my, bo wszyscy mają tego
świadomość i że funkcje, poza funkcją dydaktyczną, te funkcje opiekuńcze nasze
placówki będę pełniły. Natomiast z całą odpowiedzialnością nie mogę Pani powiedzieć,
że egzaminy na 100 % się odbędą. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Wszystko
wskazuje na to, że się odbędą i nikt tych egzaminów nie odwoływał. My tych egzaminów
jako miasto nie zarządzaliśmy, więc też nie czujemy się władni, żeby je odwoływać.
Natomiast jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba potwierdzająca… Tylko pytanie: czy
mamy napisać, że będą egzaminy, skoro na 100 % nie wiemy?
Radna BEATA PASIKOWSKA
Czyli rozumiem, że szkoły przez dziennik elektroniczny czy w jakiś inny sposób są na
bieżąco z rodzicami i takie informacje przekazują?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Tak, rodzice są na bieżąco informowani o tym, natomiast do wszystkich rodziców
dotarła informacja, że jest strajk.
Radna ELŻBIETA MIZIO
No właśnie ja jestem mamą takiej ósmoklasistki i wiem, dostałam takiego e-maila przez
Librusa, że strajk się odbywa i jest do odwołania.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
I to jest prawda.
Radna ELŻBIETA MIZIO
I dlatego jestem m.in. zaniepokojona, też takie sygnały dostaję od innych rodziców, czy
ten egzamin będzie?
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Proszę zrozumieć: organizatorem egzaminu i organizatorem spraw w szkole jest
dyrektor szkoły, a nie organ prowadzący.
Radna ELŻBIETA MIZIO
Dlatego pytam, czy dyrektorzy przekazali informacje.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jako organ prowadzący powinniśmy być poinformowani przez dyrektora szkoły, że
zamyka placówkę lub że egzaminy się nie odbędą. Takiej informacji nie otrzymaliśmy.
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Radna ELŻBIETA MIZIO
Może dajmy znać mieszkańcom, że na dzień dzisiejszy takiej informacji Państwo nie
otrzymali. Nawet taką informację. Nie wiemy, jak będzie, ale że na dzień dzisiejszy takiej
informacji nie ma. To też jest jakaś informacja ze strony Urzędu Miasta.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dobrze, możemy taką informację zamieścić, ale też jest wiele informacji, których nie
otrzymaliśmy, nie wiem, czy o wszystkich mamy pisać? Ale dobrze. Dziękuję, przyjmuję
sugestię, porozmawiamy jutro, w jakiej formie to zrobić. Aczkolwiek proszę zrozumieć,
że nie jestem w stanie dać głowy, że te egzaminy się odbędą.
Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękował
zebranym i zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Rekreacji w dniu
8 kwietnia 2019 roku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Andrzej Zieliński
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