BRM-III.0012.7.9.2019
Protokół nr 11/VIII/2019
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 4 września 2019 roku
I. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.
II. W posiedzeniu uczestniczyło jedenaścioro członków Komisji, co stanowi quorum
niezbędne do opiniowania spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
III. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista uczestniczących stanowi
załącznik nr 2 do protokołu).
IV. Porządek posiedzenia:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze2019 roku (druk nr
372-1).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu
na dzień 30 czerwca 2019 roku (druk nr 373-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublina na 2019 rok (druk nr
369-1).
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 370-1).
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 oraz wyrażenia zgody na
partnerstwo w ramach projektu „Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa
Europejskiego” (druk nr 374-1).
6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych
miasta Lublin (druk nr 367-1) – ul. Stanisława Moskalewskiego.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych
miasta Lublin (druk nr 368-1) – ul. Antoniego Pączka.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 358-1) – Skwer 100-lecia praw wyborczych Polek
– projekt grupy radnych.
9. Sprawy wniesione.
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Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała przybyłych
i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała bez uwag.
Ad. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze2019 roku
(druk nr 372-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby w protokole
znalazł się zapis, że Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Stanowisko Komisji:
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Ad. 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku (druk nr 373-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby w protokole
znalazł się zapis, że Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Stanowisko Komisji:
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublina na 2019
rok (druk nr 369-1) z autopoprawką (druk nr 369-2).
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska poprosiła dyrektora Wydziału Budżetu
i Księgowości, panią Mirosławę Puton o przedstawienie zmian wprowadzanych autopoprawką
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dyrektor Mirosława Puton
poinformowała, że proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 104.501,00 zł, z tego
o kwotę: 99.501,00 zł dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawrócenia św. Pawła (rozdz.
92120) z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania w ramach planowanego zakresu
robót związanego z izolacją przeciwwilgociową klasztoru i kościoła przy ul. Bernardyńskiej 5
oraz 5.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozdz.
92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie w miesiącach październik - listopad wydarzeń
kulturalnych. Wobec braku innych pytań przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały
pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 2 głosy).
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
370-1) z autopoprawką (druk nr 370-2).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 3 głosy).
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Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 oraz wyrażenia zgody na
partnerstwo w ramach projektu „Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa
Europejskiego” (druk nr 374-1).
Radny Stanisław Brzozowski zapytał co oznacza pojęcie Miejsce Znaku Dziedzictwa
Europejskiego. Miejski Konserwator Zabytków, pan Hubert Mącik wyjaśnił, że wymieniony
tytuł przysługuje miejscom mającym szczególne znaczenie dla historii Europy. Lublin stał się
depozytariuszem Znaku w 2014 roku, kiedy to Komisja Europejska uznała szczególne
znaczenie jakie dla kontynentu miała Unia Lubelska. Poinformował, że celem projektu jest
praca nad wspólną promocją miejsc noszących Znak Dziedzictwa Europejskiego poprzez: podkreślenie symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii
i kulturze Europy lub budowaniu Unii; - wzmocnienie, w szczególności u młodych ludzi,
poczucia przynależności do Unii, opartego z jednej strony na wspólnych wartościach oraz
elementach europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, z drugiej natomiast na bogactwie
i różnorodności krajów europejskich; - pogłębienie dialogu międzykulturowego, poprzez
działania edukacyjne w dziedzinie sztuki, kultury i historii; - podnoszenie świadomości
wspólnego dziedzictwa kulturowego wśród obywateli europejskich, w szczególności wśród
młodych ludzi; - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; - wzrost atrakcyjności turystycznej
i gospodarczej, w szczególności przez turystykę kulturalną. Wobec braku innych pytań
przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 11 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 367-1) – ul. Stanisława Moskalewskiego.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 11 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 368-1) – ul. Antoniego Pączka.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 11 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 358-1) – Skwer 100-lecia praw wyborczych
Polek – projekt grupy radnych.
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska zgłosiła w imieniu projektodawców dwie
autopoprawki: 1) dotyczącą załącznika graficznego, z którego usunięte zostaną nazwy
okolicznych sklepów oraz 2) dotyczącą zapisu § 1 gdzie wyrazy „otrzymuje nazwę” zastąpią
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wyrazy „nadaje się nazwę”. Następnie przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie
projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 11 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad. 9. Sprawy wniesione.
Radna Małgorzata Suchanowska zapytała na jakim etapie są prace nad uchwałą
krajobrazową regulującą m. in. funkcjonowanie reklam w przestrzeni miejskiej. Miejski
Konserwator Zabytków, pan Hubert Mącik wyjaśnił, że dopóki Sejm nie zakończy prac nad
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prace nad uchwałą krajobrazową
są bezcelowe, bowiem uchwała musi być oparta na przepisach aktu wyższego.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do godziny 18:20.
Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Komisji

Protokółował:
/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Maja Zaborowska
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