BRM-III.0014.9.11.2019

P R OT O K Ó Ł
nr 13/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 511-1).
3. 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 512-1).
4. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których
skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2020 r. (druk nr 530-1).
5. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta
Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 7 października – 12
listopada 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach13 –
21 listopada 2019 r (druk nr 546-1).
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 549-1).
7. Sprawy wniesione.

Przewodniczący poinformował radnych o nowym projekcie, który wymaga
wprowadzenia do porządku obrad: Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 549-1).
Przewodniczący zaproponował, aby projekt ten był rozpatrywany jako pkt 6 porządku
posiedzenia. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę porządku posiedzenia
(głosowanie: 7 głosów „za”).
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Adn. 1. Komisja wysłuchała wypowiedzi pani T------ S------ – osoby, która od wielu lat
prowadzi rodzinny dom dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Pani T----- S----opowiedziała o tym jak wygląda tego typu działalność, wspomniała o swoich
podopiecznych oraz o problemach z jakimi się borykają. Najbardziej naglącą kwestią jest
potrzeba osobnego mieszkania, aby dzieci mogły się usamodzielnić. Pani Ewa Lipińska –
dyrektor Wydziału Spraw Mieszkaniowych zapewniła, że skoro wychowankowie złożyli
wniosek o przyznanie lokalu komunalnego, odbyła się wizja lokalna i została wydana
pozytywna opinia, osoby wnioskujące o lokal znajdą się na wykazie osób ubiegających się
o lokal komunalny. Ponadto Pani Katarzyna Fus – dyrektor MOPR poinformowała, że
osoby opuszczające palcówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka oraz rodziny
zastępcze mają prawo ubiegać się o przyznanie tzw. mieszkania chronionego, w którym
mogą przebywać przez okres 12 miesięcy. Pani dyrektor podkreśliła, że takie rozwiązanie
pozwala sprawdzić czy wychowankowie poradzą sobie w samodzielnym funkcjonowaniu.
Zanim Komisja przystąpiła do dalszego procedowania Przewodniczący Komisji rozdał
wszystkim uczestnikom posiedzenia ananimową i dobrowolną ankietę, dotyczącą pracy
Komisji. Ankieta przeprowadzona została w związku z przygotowywanym planem pracy na
przyszły rok.
Adn. 2. W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 511-1).
Komisja zaopiniowała wyżej wymieniony projekt pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się.
Adn.3. W związku z brakiem dyskusji projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018
Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Lublin został poddany pod głosowanie. Komisja zaopiniowała wyżej
wymieniony projekt pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Adn.4. Komisja zapoznała się z Informacją Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą
podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2020 r.
Adn.5. Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
7 października – 12 listopada 2019 r. oraz Informacją o zaplanowanych wyjazdach
w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach13 – 21 listopada 2019 r (druk nr 546-1).
Adn.6. Radny Eugeniusz Bielak poprosił o ogólne przybliżenie treści projektu. Pani Agata
Kulińska – pracownik Biura Rady Miasta Lublin przedstawiła główne założenia projektu
uchwały. W dotychczasowym projekcie proponuje się zmianę polegającą na tym, że
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin będzie miała opiekuna, którego wskaże Przewodniczący
Rady Miasta spośród radnych Rady Miasta Lublin. Radny Piotr Breś zwrócił uwagę na to,
dlaczego Przewodniczący ma wskazywać radnego, a nie cała rada miasta oraz dlaczego
opiekunem ma być tylko jeden radny, a nie na przykład przedstawiciele największych klubów
w radzie miasta. Radny dopytywał także na jaki okres będzie wybierany opiekun
młodzieżowej rady. Pani Agata Kulińska zaproponowała, że radni mogą zgłosić autopoprawkę
do projektu. Ponadto stwierdziła, że statut celowo jest napisany dość ogólnie, aby nie trzeba
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go było ciągle zmieniać. Radny Piotr Breś stwierdził, że uchwała powinna zawierać bardziej
szczegółowe zapisy w kwestii tego, kto wskazuje opiekuna i ilu tych opiekunów będzie. Rady
Marcin Nowak zaproponował, żeby takim opiekunem był Przewodniczący rady lub zespół
radnych składający się z przedstawicieli wszystkich klubów. Pan Andrzej Wojewódzki Sekretarz Miasta Lublin przypomniał, że nie ma ograniczeń w kontakcie radnych rady miasta
z młodzieżowa radą, a wyznaczenie opiekuna ma na celu pomoc w funkcjonowaniu
młodzieżowej rady od strony merytorycznej. Pani Agata Kulińska zaproponowała, że na
jutrzejszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin skonsultuje z radnymi kwestię liczby
opiekunów i jeśli będzie taka wola Prezydenta, zostanie złożona autopoprawka .
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały,
który Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące
się”.
Adn.7. W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z harmonogramem prac nad
projektem budżetu miasta Lublin na 2020 rok.
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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