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Lublin, 02.08.2019 r.

Pani
Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.195.2019

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 22 lipca 2019 r. dotyczącą zakupu
niezbędnego oprogramowania dla Wydziału Planowania informuję, że Wydział Informatyki
i Telekomunikacji na bieżąco monitoruje zapotrzebowanie Wydziału Planowania, jednak
w 2019 r. nie posiada środków finansowych na zakup ww. oprogramowania. Przy planowaniu
budżetu na 2020 r. Wydział IT postara się uwzględnić zapotrzebowanie na niezbędne licencje.
Koszt odnowienia jednej licencji to ok 13.000,00 PLN rocznie. Zakup dodatkowych 8 licencji
AutoCad 2020 to koszt 16.500,00 PLN za jedną nową licencję multi-user na rok, czyli ok.
132.000,00 PLN rocznie.
Jednocześnie zauważam, że w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych ( PIT) wprowadzającą zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia oraz
procedowanymi zmianami ustawowymi polegającymi na obniżeniu stawki podatkowej z 18%
do 17%, a także zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów - wpływy z tytułu udziału miasta
Lublin w PIT ulegną znacznemu zmniejszeniu ( o około 65 mln złotych rocznie).
W związku z powyższym Wydział Planowania rozważa zwiększenie zastosowania
programów dostępnych dla użytkowników na zasadzie bezpłatnej licencji, co jednak wymaga
czasu na sprawdzenie ich funkcjonalności i ewentualne wdrożenie tych rozwiązań oraz na
biegłe opanowanie nowych programów przez pracowników.
W Wydziale Planowania zatrudnionych jest 55 osób z czego 31 osób potrzebuje
dostępu do programu AutoCad do wykonywania obowiązków zawodowych. Zaznaczam
jednak, że

jednoczesny dostęp do AutoCad przez około 30 osób nie jest niezbędny –

pracownicy użytkują AutoCad naprzemiennie z innymi programami.
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Odnosząc się do pytania o wyniki przetargu na budowę modelu 3D uprzejmie informuję,
że obecnie trwa weryfikacja dokumentacji dostarczonej przez zwycięzcę przetargu i po jej
zakończeniu

wyniki

zostaną uwidocznione są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin

w zakładce Urząd Miasta Lublin -> Ogłoszenia -> Informacje o wynikach przetargów.
Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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