BRM-III.0012.2.15.2019
Protokół 19/VIII/2019
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 5 grudnia 2019 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan
Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 5 grudnia 2019 roku uczestniczyło 8 radnych.
Listy radnych obecnych na posiedzeniach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia
1. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin odnośnie przyjętych przez
Komisję Budżetowo-Ekonomiczną wniosków w sprawie wprowadzania zmian w
projekcie budżetu miasta Lublin na 2020 rok.

2. Przeprowadzenie głosowania nad stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 542-1).
wraz z przyjętymi zmianami.

4. Zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na lata 2020-2045
(druk nr 543-1).

Ad.1. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin odnośnie przyjętych
przez Komisję Budżetowo-Ekonomiczną wniosków w sprawie wprowadzania zmian w
projekcie budżetu miasta Lublin na 2020 rok.
Głos w powyższej sprawie zabrała radna Jadwiga Mach pytając dlaczego nie zostało
ujęte w stanowisku Prezydenta Miasta Lublin dokończenie remontu ulicy Jana Lisa oraz
w sprawie terminu realizacji budowy ulicy Skowronkowej wraz z wykonaniem uzbrojenia
(kanalizacja sanitarna i deszczowa) - dlaczego otrzymała negatywne stanowisko
Prezydenta. Natomiast w aspekcie powyższych pytań radna poprosiła również o
wyjaśnienie pozycji: wykonanie wstępnej dokumentacji Bronowickiego Centrum Kultury
(400 tys. zł) oraz przebudowy ulicy Krótkiej i przeznaczenie 30 tys. zł na opracowanie
dokumentacji poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej inwestycyjnej.

Radny Zdzisław Drozd zadał pytanie dotyczące realizacji zadania wyłonionego w
ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja
(odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr
31 w Lublinie (wyżej wymienione zadanie nie zostało zrealizowane w bieżącym roku, a
nie zostało ujęte w budżecie na rok 2020, co wywołało ogromne zaniepokojenie wśród
nauczycieli, rodziców, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 31, jak i całej
społeczności lokalnej. Zadanie to proponuje się ujęcie zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego w 2021 roku i jaka jest gwarancja, że zostanie ujęte w budżecie.
Natomiast radni: Marcin Bubicz oraz Dariusz Sadowski poprosili o wyjaśnienie
stanowiska dotyczącego wniosków przez nich złożonych.
W odpowiedzi na zadane pytania pani Irena Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin
wyjaśniła, że wszystkie wnioski są oczywiście zasadne, ale możliwości w dochodach są
ograniczone, oczywiście jest zapisana rezerwa w projekcie na różnego rodzaju zadania,
głównie drogowe, ale może zdarzyć się przesunięcie środków na różnego rodzaju awarie,
które są kosztowne. Z kolei ulice o których wspominała radna Jadwiga Mach, to nie uda
się wszystkich wniosków zgłoszonych umieścić w przyszłym roku, dlatego, że jest wiele
zadań które są rozpoczęte, których umowy są podpisane i w pierwszej kolejności te
zadania należy dokończyć, które są współfinansowane ze środków europejskich.
Natomiast jeśli będzie możliwość, to zawsze w ciągu roku coś uda się dodać. Jest
również rezerwa kryzysowa i jeśli się nic nie dzieje już po pierwszym kwartale
proponujemy, aby część rezerwy przeznaczyć na inne zadania. A jeśli chodzi o sport to
mamy 10 mln zł. W odpowiedzi na pytanie radnego Zdzisława Drozda, dotyczące
realizacji zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku - Boisko
Wysokich Lotów czy wystarczy środków, pani Skarbnik wyjaśniła, że uzależnione jest to
od tego jak będą kształtowały się ceny. Zgłaszane zadania w budżecie obywatelskim z
proponowaną kwotą bardzo często okazywało się, że ta kwota jest zawyżona dwa lub
trzy krotnie. Natomiast budżetów nie zrealizowanych mamy na kwotę 12 mln. zł a
wszystkie wnioski które nie zostały zrealizowane z różnych powodów, ale zostały
przegłosowane przez mieszkańców, powinny być zrealizowane.
W odpowiedzi na zapytanie radnego pana Piotra Bresia pani Skarbnik wyjaśniła,
że żadne pieniądze nie przepadają. Budżet prowadzi jeden rachunek dochodów na który
wpływają wszystkie środki.
Radna Elżbieta Dados w swojej wypowiedzi zaznaczyła, że samorząd został
obciążony zadaniami na które nie dostał dotacji.

Natomiast radny Eugeniusz Bielak zaniepokojony jest że te budżety są coraz ciężej
realizowane. W wyniku braku dalszych pytań komisja przyjęła zapis że zapoznała się z
powyższym stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin odnośnie przyjętych przez Komisję
Budżetowo-Ekonomiczną wniosków w sprawie wprowadzania zmian w projekcie budżetu
miasta Lublin na 2020 rok.

Ad.2. Przeprowadzenie głosowania nad stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe Stanowisko pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, pozytywnie
zaopiniowała powyższe stanowisko.

Ad.3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 542-1).
wraz z przyjętymi zmianami.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projektu budżetu
miasta Lublin na 2020 rok pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt budżetu miasta Lublin na 2020 rok .

Ad. 4. Zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na lata 2020-2045
(druk nr 543-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe Stanowisko pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, pozytywnie
zaopiniowała powyższą wieloletnią prognozę finansową.
Pani Irena Szumlak - Skarbnik Miasta Lublin w imieniu Pana Krzysztofa Żuka –
Prezydenta Miasta Lublin podziękowała za pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu
miasta Lublin na 2020 rok.
W ramach spraw wniesionych radny pan Zdzisław Drozd poprosił panią Skarbnik o
odpowiedź na piśmie w sprawie wydatków na poszczególne wydziały miasta Lublin oraz
Zarządu Dróg i Mostów.

Radny Piotr Breś poprosił o informację, która składał na poprzednim posiedzeniu Komisji
Budzetowo -Ekonomicznym na emalia lub na piśmie na temat wynajmu powierzchni
przez miasto oraz przez wszystkie jednostki
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom.
Posiedzenie trwało od godz.15.00 do godz 16.40
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