BRM-III.0012.10.12.2019
Protokół nr 12
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 16 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 3, w ratuszu, trwało od godz. 16.30 do godz.17.20.
W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum niezbędne do
opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, witając radnych i osoby
zaproszone przybyłe na posiedzenie. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, do którego radni
nie wnieśli uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 542 -1) wraz
z autopoprawką (druk nr 542-2).
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 543-1) z autopoprawką (druk
nr 543- 2).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 556-1).
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 557-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.Głębokiej 8a w Lublinie (druk nr 576-1).
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” (druk nr 567-1).
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 569-1).
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 (druk nr 564-1).
9. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej
szkoły podstawowej (druk nr 571-1).
10. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
11.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 542-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 542-2).
Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska zapytała czy w projekcie budżetu na 2020 rok są
zaplanowane środki finansowe na budowę placu zabaw między blokami nr 5 i 7 przy ul.Szwoleżerów.

Pani Mirosława Puton dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości poinformowała, że w ramach
zielonego budżetu jest zaplanowana kwota 250.615,00 zł na zadanie „budowa skweru przy
ul. Szwoleżerów (inwestycje)“. Przewodnicząca zastanawiała się, czy jest to możliwe aby w

zadaniu „budowa skweru“ były też zaplanowane środki na wykonanie placu zabaw, a
możliwe, że tak jest, ponieważ lokalizacja obydwu zadań jest taka sama - między blokami nr
5 i 7 przy ul.Szwoleżerów. W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok z autopoprawką - 8 głosów „za”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 543-1) z autopoprawką
(druk nr 543- 2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej z autopoprawką - 8 głosów „za” .
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 5561).
Pani Mirosława Puton dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości na prośbę radnego Marcina
Bubicza poinformowała o proponowanych zmianach w budżecie miasta. Przytoczyła zapisy z
uzasadnienia do projektu uchwały. Po stronie dochodów zwiększeniu uległy dochody własne o kwotę
45.817,00 zł, z tytułu:
- odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 35.817,00 zł (rozdz. 70005) uzyskanych przez Zarząd
Dróg i Mostów w związku z uszkodzeniem urządzeń oraz słupów oświetleniowych i infrastruktury
drogowej podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych,
- usług świadczonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (wyjazdy do fałszywych
alarmów) o kwotę 10.000,00 zł ,
2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 115.589,00 zł, z tego: część gminna – 70.079,00 zł,
część powiatowa – 45.510,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanych kwotach
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
3) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 913.444,00
zł, w wyniku dostosowania do wysokości przyznanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na
dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Pana Tadeusza” na podstawie zawartego aneksu.
Proponowana jest zmiana nazwy źródła dochodów oraz paragrafu z 633 - Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) na paragraf 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych.
Ponadto projekt uchwały przewiduje zmiany w dz. 852 – Pomoc społeczna oraz dz. 853 – Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej w odniesieniu do środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Po stronie wydatków proponowane jest zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta
o kwotę 729.678,00 zł, z tego:
- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się
zmniejszenie o kwotę 752.038,00 zł obejmujące: 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się
zmniejszenie o kwotę 901.755,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 9.391,00 zł (rozdz. 60015) wydatków na utrzymanie dróg, tj. na odtworzenie
znaków - drogowych uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnych w związku z otrzymanymi
odszkodowaniami,
- zmniejszenia o kwotę 913.444,00 zł (rozdz. 60016) wydatków na zadaniu „rozbudowa ul. Pana
Tadeusza” w celu dostosowania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty
wynikającej z aneksu,

- zwiększenia o kwotę 1.800,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Rury (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na zakup i
montaż tablicy informacyjnej dla mieszkańców os. Piastowskiego w związku z przeniesieniem
środków z dz. 900, zmniejszenia o kwotę 500,00 zł planowanych wydatków w ramach zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Konstantynów (rozdz. 60016)
w związku z oszczędnościami dotyczącymi remontu ul. Dubieckiego i przeniesieniu powyższej kwoty
do dz. 801, zwiększenia o kwotę 998,00 zł wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów
(rozdz. 60095) z przeznaczeniem na naprawę dwóch telefonów służbowych w związku z otrzymanym
odszkodowaniem;
2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie
planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)
o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (w związku ze świadczonymi
usługami);
3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 18.760,00 zł (rozdz. 75818), w
wyniku: zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o
kwotę 3.600,00 zł (część bieżąca) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 22.360,00 zł (część bieżąca);
4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 116.089,00 zł,w wyniku:
zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez
miasto o kwotę 115.589,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, z tego dla:
- szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 40.079,00 zł,
- przedszkoli (rozdz. 80104) o kwotę 30.000,00 zł,
- liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) o kwotę 45.510,00 zł,
- zwiększenia wydatków w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta
– Rada Dzielnicy Konstantynów o kwotę 500,00 zł (rozdz. 80101) z przeznaczeniem na
zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 57 w wyniku przeniesienia
środków z dz. 600;
5) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie o kwotę 22.360,00 zł planowanych wydatków na
funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozdz. 85510), tj.
Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny wynikające z mniejszej niż zakładano liczby
dzieci z terenu miasta Lublin.
Radni podziękowali pani dyrektor za przekazane informacje, a Przewodnicząca Komisji poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 557-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1
„wstrzymujący się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.Głębokiej 8a w Lublinie (druk
nr 576-1).
Projekt uchwały omówiła p. Małgorzata Zdunek z-ca dyrektora Wydziału Gospodarowania
Mieniem. Pani dyrektor poinformowała, że lokal użytkowy o powierzchni 144,96 m2, usytuowany na I
piętrze budynku przy ul.Głębokiej 8a był wynajmowany przez 3 lata Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Rodzinie. W związku z tym, że niebawem wygaśnie obowiązująca umowa MOPR wystąpił o zawarcie
w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu. W przedłożonym projekcie uchwały czas wynajmu

został określony na 5 lat. Pani Katarzyna Fus dyrektor MOPR dodała, że w lokalu przy ul.Głębokiej 8a
będzie mieć również swoją siedzibę Filia pracy socjalnej przeniesiona z ul. Zana.
Po wysłuchaniu powyższych wyjaśnień Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” (druk nr 567-1).
Projekt uchwały omówiła p. Anna Ryńska z-ca dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia. Pani
dyrektor powiedziała, że miasto przystąpiło do Programu Wieloletniego “Senior +” realizowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miasto otrzymało z Ministerstwa dotację na
utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu i Klubu Senior + w wysokości 383 893,28 zł .
Radne Jadwiga Mach i Elżbieta Dados pytały p. dyrektor o wyjaśnienie, gdzie dokładnie będą
usytuowane placówki, czy istnieje potrzeba akurat na Czubach, gdzie wydaje się, zamieszkuje dużo
młodych ludzi, tworzenie klubu i dziennego domu, jaki jest koszt utrzymania 1 osoby, wysokość
czynszu, godziny pracy obydwu placówek i planowana liczba osób, które będą korzystały z usług.
Pani Anna Ryńska z-ca dyrektora ZOW wyjaśniła, że Dzienny Dom Seniora + będzie mieścił się
przy ul.Jana Pawła przy Parafii Św.Rodziny, w pomieszczeniach, które zajmowało Radio R, obok
domu parafialnego. Pomieszczenia znajdują się na I piętrze, została już wybudowana platforma, która
umożliwi osobom niepełnosprawnym bez problemu dotrzeć do dziennego domu. Planuje się, że
docelowo w dziennym domu będzie mogło przebywać 40 osób, w godz. od 7.30 do 15.30. Seniorzy
będą mieli zapewnione całodzienne wyżywienie a koszt utrzymania jednej osoby jest szacowany na
750 zł. Przy czym z kwoty 750 zł 300 zł pokryje dotacja z ministerstwa. Dzienny dom jest
przygotowany z myślą o seniorach w zaawansowanym wieku, aby rodzina opiekująca się seniorem
mogła odpocząć przez kilka godzin i zająć się bieżącymi sprawami. Umowa z parafią zawarta jest na
10 lat, w umowie ustalono, że Zespół Ośrodków Wsparcia nie ponosi opłat czynszowych, natomiast
będzie opłacał media, zgodnie z wykorzystaniem .
Klub Seniora+ Ruta mieści się w budynku obok dziennego domu. Korzystać z jego usług może 20
seniorów, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Koszt utrzymania 1 osoby wynosi 200
zł miesięcznie. Pani dyrektor powiedziała też, że jest bardzo duże zapotrzebowanie seniorów na taką
formę wsparcia, być może zmieniła się moda na przeżywanie wieku emerytalnego. Pani dyrektor
zapewniła, że powstanie każdej placówki dla seniorów jest poprzedzone analizą potrzeb. Okazało się,
że na Czubach jest bardzo duża liczba seniorów, którzy zgłaszają potrzebę uczestniczenia w
dziennym domu i w klubie.
Radna Jadwiga Mach zaproponowała, aby w porządku posiedzenia komisji w styczniu lub lutym
znalazł się punkt dot. Klubów seniora. Pani radna stwierdziła, że do omówienia tego tematu potrzebna
będzie mapa placówek, wykaz klubów, dane statystyczne dot. liczby osób w wieku emerytalnym w
poszczególnych dzielnicach i liczbę osób korzystających z pobytu w klubach. Radna zaproponowała
aby zaprosić na posiedzenie komisji również Pełnomocnika Prezydenta Miasta do Spraw Seniorów
i przedstawicieli Społecznej Rady Seniorów. Pani Anna Ryńska z-ca dyrektora Zespołu Ośrodków
Wsparcia zapewniła, że dane, o których wspomniała radna Jadwiga Mach są w posiadaniu zespołu i
będą przedstawione na posiedzeniu komisji.
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
Ad 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 569-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.

AD 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 (druk nr 564-1).
Pani Joanna Olszewska dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowała, że
w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej resortowego
programu wsparcia osób niepełnosprawnych o nazwie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 – Miasto Lublin przystępuje do jego realizacji w celu pozyskania środków
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program zapewni usługę asystenta w wykonywaniu przez osobę niepełnosprawną codziennych
czynności i umożliwi jej samodzielność oraz uczestnictwo w życiu społecznym. Usługi dedykowane
będą na rzecz osób dorosłych niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Miasto
aplikuje o kwotę 1 187 910 zł, która to kwota będzie stanowić pełne finansowanie 36 000 godzin usług
asystentury osobistej osób niepełnosprawnych wraz z kosztami ubezpieczenia i przejazdów
asystentów, a także na obsługę Programu. Program przewiduje objęcie taką formą pomocy 100 osób
niepełnosprawnych zapewniając 30 godzin miesięcznie asystentury. Zadanie to finansowane jest
w 100 % z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych .
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
Ad 9. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
(druk nr 571-1).
Przewodnicząca Komisji p.Monika Orzechowska poprosiła dyrektora o przedstawienie propozycji
zmian dot. rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych. Pan Mirosław Jarosiński z-ca
dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania wyjaśnił, że rekrutacja do szkół będzie odbywała się
dwuetapowo. Dla tych, którzy zamieszkują w obwodzie kryteria ustala ustawa oświatowa, a w
przypadku kiedy po tym etapie będą jeszcze wolne miejsca to sposób rekrutacji opisuje projekt
uchwały przedstawiony radnym. Nowe kryterium zwiększa szansę na połączenie rodzeństwa, w
przypadku kiedy jedno dziecko uczęszcza już do tej szkoły, drugie mogłoby, w przypadku wolnego
miejsca uczęszczać do tej samej placówki. Ponadto wprowadzono kryterium dla rodziców /opiekunów
prawnych dziecka, którzy wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie
podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w I lub III Urzędzie Skarbowym w
Lublinie.
Po uzyskaniu informacji Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.
Ad 10. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2020 rok – 8 głosów „za”.
AD 11. Nie zgłoszono spraw w ramach punktu „Sprawy wniesione”.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i dyrektorom za udział w
posiedzeniu.
Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny
Rady Miasta Lublin
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