BRM-III.0014.9.21.2020

P R OT O K Ó Ł
nr 21/VIII/2020
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 18 maja 2020r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 8 osób, 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. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr
719-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 722-1). rozpatrzenie po zapoznaniu się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta Lublin za 2019 rok
3. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 15
kwietnia – 12 maja 2020 r. oraz o zaplanowanych w dniach 13-21 maja 2020r.
(druk nr 743-1).
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. (druk nr 749-1).
5. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Wobec braku pytań Komisja przyjęła Informację o stanie mienia Gminy Lublin na
dzień 31 grudnia 2019 roku.
Adn. 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok zostało poddane pod
dyskusję. Radny Piotr Breś pytał o to jakich zadań nie udało się zrealizować w
zeszłorocznym budżecie z tych jakie były zaplanowane - jakie inwestycje musiały
zostać przeniesione na rok 2020. Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani
Mirosława Puton odpowiedziała, że już w trakcie roku budżetowego 2019 były
przyjmowane zmiany w budżecie, dotyczące m.in. przełożenia realizacji różnych
inwestycji na kolejne lata: 2020 i 2021 i było tych zadań dużo, np. dworzec
metropolitalny czy przebudowa Alei Racławickich. Najwięcej z przełożonych zadań
dotyczyło budżetu obywatelskiego; nie zostały one z różnych powodów rozpoczęte
i trzeba je było przesunąć na 2020 rok. Te zadania są zestawione tabelarycznie w
Sprawozdaniu i przy każdym z nich jest napisane na jakim etapie realizacji są one w
chwili obecnej. Przesunięcie dotyczyło też rozbudowy DPS-u na Kalinowszczyźnie.
Przesuniętych też zostało część zadań drogowych.
Radny P.Breś poinformował, że złożył już interpelację w sprawie kary jaką
miasto musiało zapłacić do Urzędu Marszałkowskiego (pół miliona złotych z odsetkami)
i otrzymał bardzo lakoniczną odpowiedź w tej sprawie, z tego też powodu napisze
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kolejną interpelację. Chodziło o to, że miasto złożyło do Urzędu Marszałkowskiego
wniosek o grant w kwocie 1,5 mln zł w trakcie przebudowy Placu Litewskiego i w trakcie
kontroli, zleconej przez Ministerstwo Finansów w 2018 roku, okazało się, że te prace,
na które był wypisany wniosek zostały już wykonane.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Lublin za 2019 rok, w głosowaniu: 5 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Adn. 3.
Członkowie Komisji nie zgłaszali dodatkowych pytań do Informacji o zrealizowanych
wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników
Urzędu Miasta Lublin w dniach 15 kwietnia – 12 maja 2020 r. oraz o zaplanowanych w
dniach 13-21 maja 2020r.
Wobec powyższego przyjęto stanowisko, że Komisja zapoznała się i przyjęła
powyższe Sprawozdanie.
Adn. 4.
Komisja nie przeprowadzała dyskusji nad Sprawozdaniem z realizacji Programu
współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
2019.
Przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Adn. 5.
W ramach spraw wniesionych radna Elżbieta Dados zgłosiła problem zakłócania
spokoju mieszkańców przy budynku przy ul. Zemborzyckiej 76, w pobliżu którego jest
sklep „Biedronka” czynny aż do godziny 24-ej oraz parking, na którym w czasie ciszy
nocnej parkują samochody. Radna pytała służby mundurowe czy można skrócić czas
pracy sklepu do godz. 22-ej. Radny Adam Osiński z kolei poinformował o miejscu przy
ul. Daszyńskiego 11, gdzie również dochodzi do zakłócania spokoju. Radny Eugeniusz
Bielak nadmienił o ścieżce rowerowej na Felinie przy ul. Jagiełły 1 przy pętli nawrotowej,
gdzie jest sklep, którego właściciele wykładają skrzynki z owocami na ścieżkę. Radny
poprosił o interwencję Policji. Ponadto wspomniał o dużym niebezpieczeństwie w rejonie
skrzyżowania: Doświadczalna-Witosa, gdzie młodzież urządza sobie wyścigi
samochodowe. Radny Piotr Breś mówił natomiast o zjeździe z ulicy Orkana do Tesco,
po którym jest skręt w lewo i są dwa światła i niestety jak na jednym są zielone to na
drugim czerwone, przez co robi się duży korek. Radny prosił o rozpoznanie tego
problemu i jeżeli to będzie możliwe to zsynchronizowanie tych świateł.
Komendant Straży Miejskiej Pan Jacek Kucharczyk w odpowiedzi na problem
zgłoszony przez radną Elżbietę Dados odpowiedział, że być może skrócenie godzin
pracy sklepu nie będzie konieczne, ale może uda się porozumieć ze sklepem w sprawie
zamykania parkingu o godz. 22-ej.
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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