BRM-III.0014.9.13.2019

P R OT O K Ó Ł
nr 15/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 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. Nagroda dla Komisji za zaangażowanie w pracę w 2019 roku.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok druk nr
542-1), wraz z autopoprawką (druk nr 542-2).
3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na 2020
rok (druk nr 543-1) wraz z autopoprawką (druk nr 543-2).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 556-1).
5. 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).
6. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach do Sądu Okręgowego w Lublinie,
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023 (druk nr 558-1).
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów w wyborach do Sądu Okręgowego w
Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023 (druk nr 559-1).
8. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 566-1).
9. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin (druk nr 565-1).
10. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 13 listopada
– 11 grudnia 2019 roku oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w
dniach 12-19 grudnia 2019 r. (druk nr 560-1).
11. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
Adn.1.
Komisja wysłuchała występu artystycznego ucznia Szkoły Muzycznej II stopnia im.
T.Szeligowskiego w Lublinie, który zaprezentował dwa utwory na saksofonie.
Adn. 2.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok, wraz
z autopoprawką, decyzją Komisji został od razu poddany pod głosowanie.
1

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wraz
z autopoprawką, w głosowaniu: 4 „za”, 3 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu.
Adn. 3.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, wraz z
autopoprawką, wobec braku pytań został od razu poddany pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, wraz z autopoprawką,
w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 3 wstrzymujące się od głosu.
Adn. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
analogicznie do poprzednich projektów został od razu poddany pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, w głosowaniu: 4 „za”,
0 „przeciw”, 3 wstrzymujące się od głosu.
Adn. 5.
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został
analogicznie do poprzednich projektów poddany pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, w głosowaniu: 4 „za”,
0 „przeciw”, 3 wstrzymujące się od głosu.
Adn. 6.
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach do Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023 został poddany pod dyskusję.
Pełnomocnik Prezydenta ds. dzieci i młodzieży Pani Agata Kulińska, odpowiadając
na pytania radnego Piotra Bresia potwierdziła, że członkowie doraźnej komisji, o jakiej
mowa w projekcie uchwały, będą wybierani na sesji Rady Miasta.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został przez komisję zaopiniowany
jednogłośnie pozytywnie – 7 osób „za”.
Adn. 7.
Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do dokonania
zniszczenia zgłoszeń kandydatów w wyborach do Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023 został decyzją Komisji od razu poddany
pod głosowanie.
Projekt uchwały został przez komisję zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 7
osób „za”.
Adn. 8.
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu został poddany pod dyskusję. W
odpowiedzi na pytanie radnego Piotra Bresia Pełnomocnik Prezydenta ds. dzieci
i młodzieży Pani Agata Kulińska poinformowała co nowego wnosi przedstawiony projekt
do obowiązującej dotychczas uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.
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Projekt uchwały został przez komisję zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie
– 7 osób „za”.
Adn. 9.
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Straży Miejskiej Miasta Lublin został poddany pod dyskusję. Radny Piotr Breś pytał czy
projekt dotyczy zapewnienia ochrony strażników w szkołach i ilu szkół to dotyczy.
Komendant Straży Miejskiej Pan Jacek Kucharczyk potwierdził, że chodzi m.in.
o zapewnienie większego bezpieczeństwa w dzielnicach, żeby dzielnicowi mieli zawsze
wsparcie dodatkowego patrolu. Będzie wydzielony oddział interwencyjny do takich celów.
Taka grupa osób będzie szkolona w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa, również w
szkołach i na razie włącza się do tego programu 8 szkół, a docelowo będzie ta ilość
rozszerzana.
Projekt uchwały został przez komisję zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie
– 7 osób „za”.
Adn. 10.
Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta
Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 13 listopada – 11 grudnia
2019 roku oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 12-19 grudnia
2019 r. została przez Komisję przyjęta bez dodatkowej dyskusji.
Adn. 11.
Komisja jednogłośnie (7 osób „za”) przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego
Komisji projekt planu pracy na 2020 rok.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14.30.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski
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