BRM-III.0012.10.5.2020
Protokół nr 17
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 8 czerwca 2020 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 2, w ratuszu, trwało od godz. 14.30 do godz.14.50.
W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, powitała radnych
i osoby zaproszone przybyłe na posiedzenie. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia,
do którego radni nie wnieśli uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2019 rok (druk
nr 769-1), po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Lublin.
2.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia.
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2019 rok (druk
nr 769-1), po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Lublin.
Przewodnicząca Komisji p.Monika Orzechowska poddała sprawozdanie pod dyskusję.
Głos zabrał radny Piotr Breś prosząc o wyjaśnienie kilku kwestii. Radny zapytał o przyczynę
niewykorzystania dotacji w kwocie ponad 4 miliony i jakich zadań ona dotyczyła.
Pani Mirosława Puton, dyrektor Wydzialu Budżetu i Księgowości wyjaśniła, że miasto
otrzymało dotację w wysokości 5 206 787 zł z przeznaczeniem na wydatki w oświacie m.in.
na zakup podręczników czy zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Zdarza się,
że rodzice zgłaszają potrzebę uzyskania pomocy materialnej, ale nie spełniają kryteriów.
Właśnie z takiego powodu niewydatkowana została kwota w wysokości 4 873 840 zł, która
zgodnie z przepisami musiała być zwrócona w terminie do 5 stycznia do budżetu państwa.
Kolejne pytanie radnego Piotra Bresia dotyczyło przyczyny zwiększenia wydatków o ponad
56 milionów w zakresie wynagrodzeń oraz jakiej grupy pracowników dotyczyły podwyżki.
Ponadto zapytał o stan zadłużenia na koniec 2019 roku i dlaczego koszty obsługi zadłużenia
wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 30 milionów i wynoszą na koniec roku 2019
ponad 82 milionów.
Pani dyrektor Mirosława Puton wyjaśniła, że wzrost wynagrodzeń dotyczył pracowników
zatrudnionych w placówkach oświatowych. W styczniu i we wrześniu podwyżki otrzymali
pracownicy pedagogiczni, natomiast w lipcu wprowadzono regulacje płac w wysokości
średnio 200-300 zł na etat dla pracownikow niepedagogicznych. Poza tym, zgodnie
z nowymi przepisami prawa oświatowego, w szkołach zostali zatrudnieni pedagodzy. Pani

dyrektor podkreśliła w swojej wypowiedzi, że podwyżki dotyczyły kilku tysięcy ludzi, stąd
wynika tak duży wzrost kosztów w pozycji „wynagrodzenia”.
Radna Elżbieta Dados dodała, że duża grupa nauczycieli zmienia awans zawodowy tzn.
przechodzi z nauczyciela kontraktowanego na mianowanego, z mianowanego na
dyplomowanego, a to związane jest z dużą podwyżką pensji, dlatego dużo kosztuje miasto.
Odpowiadając na pytanie dot zadłużenia Pani dyrektor stwierdziła, że Urząd część
zobowiązań spłaca, ale też zaciąga nowe kredyty i pożyczki. Koszt obsługi zadłużenia
rzeczywiście rośnie mimo, że Urząd stara się korzystać z tańszych kredytów i pożyczek
zaciągając je m.in. w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Narodowym Funduszu Rozwoju
Środowiska.
Zadłużenie gminy Lublin na koniec ubiegłego roku wyniosło 1. 547. 804. 746,47 zł z tego
zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 1.521.
408. 869,00 zł. Kwota 26.395.877,47 zł stanowi zobowiązanie, które wynika z zawartej
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy spłaty wierzytelności z tytułu finansowania
inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul.Berylowej.
Na tym dyskusję zakończono. Przewodnicząca poddała sprawozdanie pod głosowanie .
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin za 2019 rok
– 7 głosów „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
2. W ramach punktu „Sprawy wniesione” radny Piotr Breś zwrócił się do p. Mirosławy Puton
dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości z prośbą o przygotowanie informacji dot. liczby
zatrudnionych osób w 2019 roku, w podległych Urzędowi Miasta jednostkach.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i pani dyrektor za
udział w posiedzeniu.
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