BRM-III.0014.9.9.2019

P R OT O K Ó Ł
nr 11/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 02 września 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą
obecności (zał. 3):
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. „Czy warto pomagać?” - prelekcja.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku
(druk nr 372-1).
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku (druk nr 373-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 369-1).
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 370-1).
6. Projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Ewy Kusznierowskiej z funkcji ławnika
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (druk nr 365-1).
7. Projekt stanowiska w sprawie potępienia wypowiedzi i zachowań nawołujących do
przemocy wobec osoby Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego (druk nr 395-1) –
projekt grupy radnych.
8. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 20 czerwca
– 28 sierpnia 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin
w dniach 29 sierpnia – 5 września 2019 r. (druk nr 380-1).
9. Sprawy wniesione.
W związku z tym, że radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad,
przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.
Ad.1. Komisja wysłuchała prelekcji przedstawicielki wolontariatu „Dobry Łotr”, pani Edyty
W
. Prelegentka przedstawiła specyfikę pracy wolontariusza posługującego w
więzieniach, aresztach śledczych oraz w schroniskach dla nieletnich.
Ad.2. Komisja zapoznała się z Informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin
za I półrocze 2019 roku po uprzednim wysłuchaniu pytań radnego Piotra Popiela odnośnie
tego na jakim etapie jest przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przebudowy nowej
części ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej oraz ul. Wapowskiego.
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Ad.3. Komisja zapoznała się z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, nie podejmując
dyskusji w tej sprawie.
Ad.4. Radni Monika Orzechowska i Marcin Nowak dopytywali czy w zmianach uchwały
budżetowej są ujęte przebudowy ulic Biskupińskiej i Bema. Z kolei radny Eugeniusz Bielak
poprosił o przybliżenie treści zmian uchwały budżetowej w części wydatki.
Pani Mirosława Puton – dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości odpowiedziała, że
przebudowa wymienionych przez radnych ulic nie jest ujęta w zmianach uchwały
budżetowej. Dyrektor przedstawiła także najważniejsze zmiany w uchwały budżetowej.
Między innymi zwiększona będzie kwota na wykup gruntów pod inwestycje drogowe
o kwotę 2 mln zł. Nastąpi również zwiększenia planowanych wydatków na drogi gminne
w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy
Kalinowszczyzna o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż ławek i koszy na
śmieci w pasie drogowym al. Andersa. Zmniejszy się kwota planowanych wydatków na
drogi wewnętrzne w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta –
Rada Dzielnicy Czuby Północne w związku z niższymi kosztami utwardzenia terenu
w rejonie przychodni przy ul. Tymiankowej 7.
Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „budowa i modernizacja obiektów - dotacja
dla ZNK” zaproponowano zwiększenie łącznych kosztów finansowych oraz
zrealizowanych nakładów finansowych na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul.
Rybnej 7 w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na
realizację robót budowlanych.
Jak wskazała pani dyrektor zwiększą się koszty w zakresie funkcjonowania urzędu
w związku ze wzrostem średniej ceny za wysyłkę przesyłki urzędowej od 5 lipca br.
(średnia cena wzrosła z ok. 4 zł do ok. 7 zł). W dziale Oświata i wychowanie
zaproponowano zmniejszenie planowanych wydatków w ramach budżetu obywatelskiego
V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego,
wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie. Z uwagi na
konieczność opracowania drugiej wersji dokumentacji realizacja w obecnym roku nie
będzie możliwa. Pani dyrektor podkreśliła, że jest to jedynie przesunięcie terminu realizacji
tej inwestycji, a nie rezygnacja z tego zadania.
Radny Piotr Popiel poruszył także kwestię Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Głowackiego i zapytał czy przygotowywana jest zmiana uchwały budżetowej
uwzględniająca środki na remontu tego budynku. Z kolei radny Marcin Nowak zapytał czy
są już oszacowane straty po pożarze DPS.
Pani Mirosława Puton odpowiedziała, że straty jeszcze nie są oszacowane i że
z pewnością najpierw trzeba przeznaczyć środki na zabezpieczenie tego, co pozostało po
pożarze, aby zapobiec dalszej degradacji budynku. Dopiero wtedy będzie można
przystąpić do określenia jaka kwota będzie potrzebna na remont czy też odbudowę
budynku.
Radny Eugeniusz Bielak pytał o to, czy znane są przyczyny pożaru. Pan Jerzy
Ostrowski - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
odpowiedział, że upłynął jeszcze zbyt krótki czas od tego wydarzenia, aby dokładnie
podać przyczynę. Podkreślił, że personel DPS i odpowiednie służby zrobiły co w ich mocy,
aby nikt z podopiecznych nie ucierpiał. Na ustalenie przyczyn trzeba jeszcze poczekać.
Komendant Straży Miejskiej w Lublinie pan Jacek Kucharczyk również podkreślił, że
określenie przyczyn pożaru to żmudna praca ekspertów, wymagająca dokładnego
2

zbadania i sprawdzenia wszystkich możliwości technicznych i trzeba na jej efekty jeszcze
poczekać.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały, który komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: 4 głosy „za”,1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad.5. W związku z brakiem pytań komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały
zmieniającego uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin. Projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.6. Radny Marcin Nowak i radny Piotr Breś pytali o to, kto wystąpił z wnioskiem
o odwołanie ławnika oraz z jakich przyczyn wnioskuje się o odwołanie. Pani Dorota
Bartoszczyk – dyrektor Biura Rady Miasta odpowiedziała, że o odwołanie pani Ewy
Kusznierowskiej z funkcji ławnika wnioskował Prezes Sądu Rejonowego Lublin – Zachód
w Lublinie w związku z tym, że osoba ta nie wywiązuje się z obowiązków ławnika min.
wielokrotnie nie stawiała się na rozprawach.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały, który komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad.7. W związku z barkiem dyskusji komisja przystąpiła do opiniowania projektu
stanowiska w sprawie potępienia wypowiedzi i zachowań nawołujących do przemocy
wobec osoby Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Projekt stanowiska został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 3 głosy „za”, 0 „przeciw”, 4„wstrzymujące się”.
Ad.8. Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
20 czerwca – 28 sierpnia 2019 r. oraz Informacją o zaplanowanych wyjazdach
w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 29 sierpnia – 5 września 2019 r.
Ad.9. W ramach spraw wniesionych radny Piotr Popiel poprosił Komendanta Straży
Miejskiej o interwencję przy ulicy Medalionów. W pobliżu osiedlowego sklepu przy tej ulicy,
na ławkach ustawionych nieopodal do późnych godzin nocnych osoby tam przebywające
piją alkohol, zakłócają spokój i pozostawiają nieporządek. O podobną interwencję
w rejonie ulicy Zygmunta Augusta 7 – 11 (skwer) poprosił radny Eugeniusz Bielak. Z kolei
radny Adam Osiński zgłosił, że interwencja straży miejskiej jest potrzebna także w parku
przy ul. Zawilcowej z powodu dewastacji promenady od strony ogródków działkowych.
Komendant Straży Miejskiej obiecał podjęcie działań w przedstawionych przez radnych
sprawach.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14.50.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

/-/Anna Bielak

/-/Zbigniew Jurkowski
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