BRM-III.0012.8.19.2020
P R OT O K Ó Ł
nr 19/VIII/2020
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 25 lutego 2020r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 11 osób,
zgodnie z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z listą obecności
osób zaproszonych (zał. 3).
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020
rok (druk nr 608-1), wraz z autopoprawką (druk nr 608-2).
2. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 609-1), wraz z autopoprawką (druk nr 609-2).
3. Sprawy wniesione.
Autopoprawki ujęte w pkt 1 i 2 zostały wprowadzone do porządku posiedzenia Komisji
w trakcie jego ustalania.
Adn. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok,
wraz z autopoprawką został poddany pod dyskusję. Radny Tomasz Pitucha pytał
o uzasadnienie do tak znacznego zwiększenia środków na Park Ludowy. Dyrektor
Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Mirosława Puton odpowiedziała, że część
środków na rewitalizację Parku Ludowego to środki nie wykorzystane w roku ubiegłym
i jest to kwota 5 622 448, natomiast faktyczne zwiększenie nakładów na tę inwestycję to
jest 8 200 000 zł. Zwiększenie środków jest związane z koniecznością usuwania kolizji
kanalizacji sanitarnej i ciągów pieszych, jak również wynika ze zmiany technologii
stabilizacji gruntu, na którym będą wytyczone alejki i ustawione wyposażenie parkowe.
W trakcie prac okazało się, że grunt nie spełnia wymagań, nie ma stabilizacji i musi być
zmieniona technologia prac co pociągnie za sobą koszty ponad 8 mln zł. Na pytanie
radnego Tomasza Pituchy czy miasto ma zamiar wystąpić z roszczeniami do projektanta,
który jest odpowiedzialny za niewłaściwy projekt Pani Dyrektor wyjaśniła, że jest problem
z dostępem do osoby, która proponowała tego typu rozwiązania, dotyczące utwardzenia
gruntu. Radny Eugeniusz Bielak proponował inne rozwiązanie w tym zakresie
i zapowiedział, że przedstawi je na sesji RM.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały, wraz z autopoprawką, został zaopiniowany
pozytywnie, głosami: 7 „za”, 2 „przeciw”, 1 wstrzymujący się od głosu.
Adn. 2.
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, wraz
z autopoprawką, został decyzją Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały, wraz z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
7 „za”, 0 „przeciw”, 3 wstrzymujące się od głosu.
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Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 21.50 do godz. 22:00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

