BRM-III.0014.9.14.2020

P R OT O K Ó Ł
nr 16/VIII/2020
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 27 stycznia 2020r.
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. Ceramika artystyczna – czy nadal jest aktualna? - prelekcja
2. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(druk nr 588-1).
3. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31
marca 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i
Mostów w Lublinie (druk nr 590-1).
4. Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów
publicznych (druk nr 602-1).
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w
2019 roku (druk nr 585-1).
6. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 12 grudnia
2019 r. - 21 stycznia 2020 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 22-30 stycznia 2020 r. (druk nr 587-1).
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji z działalności w okresie od początku kadencji
do końca 2019 roku.
8. Sprawy wniesione.
Adn.1.
O swoich pracach ceramicznych oraz metodach ich wyrobu, jak też przyznanych
dotychczas wyróżnieniach opowiedziała Komisji uczennica lubelskiego liceum, która
dokonała przy tym prezentacji swoich prac.
Adn. 2.
Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania został poddany pod
głosowanie z uwagi na brak dodatkowych pytań.
Komisja zaopiniowała
(7 osób „za”).
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Adn. 3.
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia
31 marca 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg
i Mostów w Lublinie został poddany pod głosowanie. W związku z dodatkowym
pytaniem radnego Piotra Bresia odnośnie zmian jakich dotyczy przedmiotowy
projekt Naczelnik Wydziału Planowania i Organizacji w Zarządzie Dróg i Mostów
Pani Halina Mirecka wyjaśniła, iż zmiany mają charakter porządkowy i kosmetyczny
i polegają na wyłączenu z Zarządu Dróg i Mostów zadań związanych z pomiarem
ruchu i przeniesieniu ich do Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.
Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie
(7 osób „za”).
Adn. 4.
Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów
publicznych został decyzją Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie
(7 osób „za”).
Adn. 5.
Komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego w 2019 roku, bez przeprowadzania dodatkowej dyskusji.
Adn. 6.
Komisja zapoznała się i przyjęła Informację o zrealizowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu
Miasta Lublin w dniach 12 grudnia 2019 r. - 21 stycznia 2020 r. oraz Informacja o
zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta
Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 22-30 stycznia 2020 r.
Członkowie Komisji nie zgłaszali dodatkowych pytań w tej sprawie.
Adn. 7.
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt sprawozdania z jej działalności
w okresie od początku kadencji do końca 2019 roku.
Adn. 8.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Prezesa Zarządu
Fundacji Wolności, z dn. 3 stycznia br., w sprawie organizacji regularnych
spotkań komisji z przedstawicielami lubelskich rad dzielnic.
W nawiązaniu do powyższego pisma komisja przyjęła propozycję
Przewodniczącego Komisji, aby takie posiedzenie, na które zostaną zaproszeni
przedstawiciele wszystkich rad dzielnic zostało zorganizowane w miesiącu marcu br.
(wstępnie ustalono datę 9 marca br.)
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do 14.20.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

2

