BRM-III.0014.9.10.2019

P R OT O K Ó Ł
nr 12/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 14 października 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. Gry uliczne – czy mają przyszłość? - prelekcja.
2. Projekt uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 20202023, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 423-1).
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie oraz
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023 (druk nr 424-1)
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
( druk nr 407-1).
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 408-1).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjnoadministracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora
finansów publicznych ( druk nr 409-1).
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 68/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin (druk nr 414-1).
8. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. (druk nr 412-1).
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 27/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20
grudnia 2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. (druk nr 416-1) – projekt
grupy mieszkańców.
10. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana
jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 444-1).
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
(druk nr 443-1).
12. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 29 sierpnia
– 7 października 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach
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w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu
Miasta Lublin w dniach 8-17 października 2019 r. (druk nr 420-1).
13. Stanowisko w sprawie uczczenia pamięci Kornela Morawieckiego, człowieka
niezłomnego, założyciela Solidarności Walczącej, polityka, Posła na Sejm VIII
kadencji (druk nr 449-1) – stanowisko grupy radnych.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Lublin Samorządowej Karty Praw
Rodzin (druk nr 451-1) projekt grupy radnych.
15. 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 pana J
G
– współorganizatora cyklu
tematycznych gier miejskich, organizowanych podczas ważnych dla Lublina wydarzeń
kulturalnych i sportowych. Prelegent w swojej wypowiedzi wskazał znaczenie gier
miejskich, które wzbogacają kalendarz wydarzeń w mieście, a także w interesujący
sposób pozwalają poznać historię Lublina i ciekawe miejsca w naszym mieście.
Ad.2. W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023, które pozostawia
się bez dalszego biegu (druk nr 423-1). Komisja zaopiniowała projekt uchwały
jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”.
Ad.3. W związku z brakiem dyskusji projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023
(druk nr 424-1) został poddany pod głosowanie. Komisja zaopiniowała projekt uchwały
jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”.
Ad.4. Radny Piotr Breś dopytywał o przyczynę zmniejszenia środków europejskich w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:
„Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową
systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” oraz projektu „Przebudowa
strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej
części obszaru LOF”. Pani Irena Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin odpowiedziała, że
przesunięcie to jest związane ze zmianą harmonogramu wykonywanych zadań. Pani
Skarbnik zapewniła, że środki nie zostaną utracone a jedynie realizacja projektów została
przesunięta w czasie, między innymi ze względu na brak rozstrzygnięcia niektórych
przetargów. Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej
Miasta Lublin na 2019 rok w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.5. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
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Ad.6. W związku z brakiem pytań projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 595/XXIII/
2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi
organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do
sektora finansów publicznych ( druk nr 409-1) został poddany pod głosowanie. Komisja
wyżej wymieniony projekt zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:
7 głosów „za”.
Ad.7. W związku z brakiem pytań do projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr
68/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr 414-1) Komisja przystąpiła do jego
opiniowania. Wyżej wymieniony projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”.
Ad.8. Radny Adam Osiński poprosił o przedstawienie zmian w projekcie uchwały
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Lublin na 2020 r. w stosunku do aktualnego programu. Pan Jerzy Kuś dyrektor
Wydziału Zdrowia i Profilaktyki podkreślił, że dodany został rozdział V określający zadania
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmieniony został układ redakcyjny.
Program uzyskał także pozytywna opinię Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lublinie. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią projekt uchwały został
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 6 głosów „za”.
Ad.9. Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos pan K
J
– Przewodniczący
Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, który przedstawił główne założenia projektu uchwały
zmieniającego uchwałę nr 27/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Lublin na 2019 r. W związku z brakiem pytań radnych poddano projekt uchwały
pod głosowanie. Komisja nie wydała opinii w sprawie wyżej wymienionego projektu
uchwały (głosowanie: 0 głosów „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się”).
Ad.10.Komisja zapoznała się z Informacją Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą
podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna (druk nr 444-1).
Ad.11. W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Komisja zaopiniowała projekt uchwały
jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”.
Ad.12. Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
29 sierpnia – 7 października 2019 r. oraz Informacją o zaplanowanych wyjazdach
w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 8-17 października 2019 r.
Ad.13. W związku z brakiem dyskusji Komisja przystąpiła do opiniowania projektu
stanowiska grupy radnych w sprawie uczczenia pamięci Kornela Morawieckiego,
człowieka niezłomnego, założyciela Solidarności Walczącej, polityka, Posła na Sejm VIII
kadencji.
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Projekt stanowiska został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów
„za”.
Ad. 14. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały grupy radnych w sprawie przyjęcia przez Miasto Lublin Samorządowej Karty
Praw Rodzin. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 3 „za”,
0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad.15. W ramach spraw wniesionych radny Piotr Popiel podziękował Straży Miejskiej oraz
Policji za zabezpieczenie Marszu Równości, który odbył się 28 września br. w Lublinie.
Radny zgłosił także kilka incydentów, które wzbudziły jego niepokój podczas przebiegu
tego wydarzenia. Radny Eugeniusz Bielak zaapelował o podjęcie interwencji w sprawie
nielegalnej sprzedaży papierosów. Komendant Straży Miejskiej pan Jacek Kucharczyk
odpowiedział, że organem właściwym w tym przypadku jest Krajowa Administracja
Skarbowa. Komendant Straży Miejskiej oraz pani naczelnik Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji zapewnili, że zarówno straż miejska jak i policja nieustannie podejmują
interwencje w tej sprawie.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14.40.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

/-/Anna Bielak

/-/Zbigniew Jurkowski
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