BRM-III.0012.2.3.2020

Protokół 3/VIII/2020
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 24 marca 2020 roku.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan
Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 24 marca 2020 roku uczestniczyło 8 radnych.
Listy radnych obecnych na posiedzeniach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 667-1) wraz z autopoprawką (druk nr 667-2).

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 668-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 668-2).

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta
Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (druk nr 688-1).

4. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Lublin oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 669-1).

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji II Aktualizacji planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Lublin (druk nr 666-1).

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 690-1).

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
na terenie Miasta Lublin w 2019 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją
zadań z tego zakresu (druk nr 678-1).

8. Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20.03.2020, znak: MKZ-INI.4125.10.2020 w sprawie propozycji podziału środków finansowych w kwocie 700 000 zł
zaplanowanych w budżecie Miasta Lublin na 2020 rok.

9. Pismo prezydenta Miasta Lublin z dnia 23.03.2020 r., znak: BK-PL-I.3021.7.2020 w
sprawie zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
10. Pismo członkini Rady Dzielnicy Kośminek
wiadomości.

z dnia 14.03.2020 roku – pismo do

11. Pismo One Lewak Sp.J. z dnia 11.03.2020 r. - pismo do wiadomości

Porządek posiedzenia został przyjęty.
Ad.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 667-1) wraz z autopoprawką (druk nr 667-2).
Na prośbę Radnych Pani Mirosława Puton – dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości
przedstawiła powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką informując, iż proponuje się
zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 14.766,50 zł w wyniku zmian
polegających na zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 12.300,00 zł z tytułu rozliczeń lat
ubiegłych - Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz
zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów
porozumień organami administracji rządowej innymi podmiotami kwotę 2.466,50 zł w
związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadania „Olimpiada uśmiechu" Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizowanego
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Natomiast proponuje się zwiększenie
planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 14.766,50 zł, tego wydatki na zadania
własne realizowane bez udziału środków europejskich-proponuje się zmniejszenie o kwotę
93.925,00 zł. W odpowiedzi na zapytania radnych odnośnie Covid – 19 Pan Krzysztof Żuk –
Prezydent Miasta Lublin wyjaśnił, iż cała sala jak i inne pomieszczenia w tym budynku były
ozonowane i w dniu jutrzejszym będą jeszcze raz ozonowane przed sesją. Pan Prezydent
w odniesieniu do słów wypowiedzianych w dniu dzisiejszym przez Premiera Polski Pana
Mateusza Morawieckiego, wyjaśnił, że Premier mówił o Zgromadzeniach a Sesja Rady
Miasta nie jest Zgromadzeniem w świetle artykułu 3 ustawy o Zgromadzeniach i nie ma
zakazu odbycia w sali nr 2 w Ratuszu Sesji Rady Miasta Lublin. Natomiast jest również
możliwość przeprowadzenia sesji zdalnie. W odpowiedzi na zapytanie Radnych: Pani
Jadwigi Mach oraz Pana Dariusza Sadowskiego, Pana Piotra Bresia, Pana Piotra Popiela

wyjaśnień udzielił Pan Prezydent Krzysztof Żuk informując, że pakiet dla przedsiębiorców
będzie realizowany jako uzupełniające działanie w ramach pakietu rządowego. Natomiast
odnośnie parkingów to inne miasta, które zwolniły z opłat parkingowych nie miały operatora
zewnętrznego. Miasto Lublin nie zwalniało z opłat ze względu na potencjalne roszczenia
operatora. Jedyne zwolnienia w Mieście Lublin dotyczyła wyłącznie pracowników szpitala
od około 400 do 600 pojazdów.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Ad.2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 668-1)
wraz z autopoprawką (druk nr 668-2).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały
wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta
Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (druk nr 688-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Lublin oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 669-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji II Aktualizacji planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Lublin (druk nr 666-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 690-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.

Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Ad.7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2019 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z
realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 678-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe sprawozdanie pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała powyższe Sprawozdanie.
Ad.8. Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20.03.2020, znak: MKZ-INI.4125.10.2020 w sprawie propozycji podziału środków finansowych w kwocie 700 000 zł
zaplanowanych w budżecie Miasta Lublin na 2020 rok.
Głos w powyższej sprawie zabrali Radni: Pan Marcin Bubicz, Pan Piotr Breś, Pan Piotr
Popiel, Pan Bartosz Margul, Pani Jadwiga Mach. Odpowiedzi udzielił Pan Artur Szymczyk
– Zastępca Prezydenta Miasta Lublin informując, że ustawa o ochronie zabytków jest
dosyć precyzyjnie uchwalona w katalogu i wyraźnie przedstawia na co może być
przeznaczone te dofinansowanie. Uchwała ta dotyczy ochrony zabytków i ważne jest, że
dajemy na remont dachu konkretnej zabytkowej kamienicy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe pismo pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie
zaopiniowała powyższe pismo.
Ad.9. Pismo prezydenta Miasta Lublin z dnia 23.03.2020 r., znak: BK-PL-I.3021.7.2020 w
sprawie zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Margul przedstawił powyższe pismo w sprawie
zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe pismo pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała powyższe pismo.
Ad.10. Pismo członkini Rady Dzielnicy Kośminek z dnia 14.03.2020 roku – pismo do
wiadomości.
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym pismem.
Ad.11. Pismo One Lewak Sp.J. z dnia 11.03.2020 r. - pismo do wiadomości
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym pismem.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom.
Posiedzenie trwało od godz.15.30 do godz 17.00
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