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Protokół 17/VIII/2019
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 26 listopada 2019 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan
Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 26 listopada 2019 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. Omówienie projektu budżetu miasta Lublin na 2020 r. w części "wydatki" cz.2.
2. Analiza wydatków majątkowych projektu budżetu na 2020r.
Porządek posiedzenia został przyjęty.
1. Omówienie projektu budżetu miasta Lublin na 2020 r. w części "wydatki" cz.2.
2. Analiza wydatków majątkowych projektu budżetu na 2020r.
Komisja omówiła projekt budżetu miasta Lublin na 2020 rok w części wydatki, oraz
analizę wydatków majątkowych projektu budżetu na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Pan Bartosz Margul odczytał
kolejno działy z części wydatkowej projektu budżetu miasta Lublin na 2020 rok. W
poszczególnych rozdziałach budżetu radni zadawali pytania odnośnie zawartych tam
zadań. Odpowiedzi udzielali dyrektorzy: Pani Mirosława Puton - dyrektor Wydziału
Budżetu i Księgowości, Pani Lucyna Sternik – zastępca dyrektora wydziału Budżetu i
Księgowości, Pan Piotr Burek – zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania, Pan
Jacek Kucharczyk - Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin, Pan Janusz Pudźwa –
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, Pan Sławomir Podsiadły – zastępca
dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, Pan Ryszard Witkowski – zastępca dyrektora
ds. ekonomicznych (Główny Księgowy) Zarządu Transportu Ekonomicznych), Pani Irena
Osypiuk – zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów, Pan Tadeusz Dziuba - dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów, Pan Zdzisław Strycharz - dyrektor Biura Rewitalizacji,
Pan Jerzy Kuś - dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki, Pani Iwona Haponiuk – zastępca
dyrektora Wydziału Sportu, Pani Joanna Olszewska – dyrektor Wydziału ds. Osób
Niepełnosprawnych, Pan Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków, Pani Ewa
Rewakowicz – dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Pan Henryk Łacek

– dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych, pani Ewa Lipińska - dyrektor Wydziału
Spraw Mieszkaniowych, Pani Elżbieta Daszyńska – dyrektor Biura Zamówień Publicznych,
Pani Ludwika Stefańczyk – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pani Izabela Gałka
– kierownik Referatu ds. płac i rozliczeń w Biurze Kadr, Pani Małgorzata Szczepińska zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego,
Pan Dariusz Bogusz – dyrektor Wydziału Komunikacji, Pan Łukasz Mazur – dyrektor Biura
Nadzoru Właścicielskiego, Pani Małgorzata Momont – dyrektor Miejskiego Zespołu
Żłobków, Pani Ludwika Stefańczyk – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pan
Albert Wójcik – dyrektor Wydziału Geodezji, Pani Gabriela Dycha – współpracownik ds.
ds. pozyskiwania i analiz danych w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości, Pani
Bernadeta Krzysztofik – dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich, Pani Monika
Barczewska – zastępca Dyrektora Ds. Budżetowo-Administracyjnych i Samorządności w
Kancelarii Prezydenta, Pani Marta Smal - Chudzik – dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska, Pani Hanna Pawlikowska – Miejski Architekt Zieleni, Pani Anna SzadkowskaCiężka – zastępca dyrektora ds. Równego Traktowania i Konsultacji Społecznych w Biurze
Partycypacji Społecznej, Pani Edyta Domaniuk – Główny Księgowy w Miejskim Urzędzie
Pracy w Lublinie, Pani Edyta Bujalska Pawlak - zastępca dyrektora ds. pomocy
środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pani Monika Kłos –
Zastępca dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, Pani Joanna Szeląg – Biuro
Centrum Współpracy Międzynarodowej, Pani Marta Kulbaka – zastępca dyrektora
Wydziału Organizacji Urzędu, Pani Agnieszka Zielińska - Bucior – dyrektor Centrum
Interwencji Kryzysowej, Pan Michał Karapuda – dyrektor Wydziału Kultury, Pan Łukasz
Goś – dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, Pan Arkadiusz Nahuluk – dyrektor Wydziału
Gospodarowania Mieniem, przedstawiciele Rady Hajdów Zadębie i Rady Dzielnicy Tatary
oraz radni: Pan Bartosz Margul, Pan Zdzisław Drozd, Pan Piotr Breś, Pani Elżbieta Dados,
Pan Marcin Bubicz, Pani Jadwiga Mach, Pani Anna Ryfka, Pan Dariusz Sadowski.
Radny Pan Piotr Breś zapytał o dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych, ile
mieszkań było wybudowanych w 2019 roku a ile będzie w 2020 roku, ponieważ Pan
Prezydent zapowiedział w kampanii, że wybuduje 1000 mieszkań komunalnych, a 6 tys.
ludzi czeka już na mieszkania. W odpowiedzi na zapytanie radnego Pan Henryk Łacek –
dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych wyjaśnił, iż w 2019 roku Gmina Lublin nie
wybudowała żadnych mieszkań a w budżecie nie ma przewidzianych środków na budowę
mieszkań. Natomiast na początku grudnia Towarzystwo Budownictwa Społecznego
rozstrzyga przetarg na budowę 84 mieszkań. Kwota 3 mln 700 tys. zł, tj. 2 mln 700 tys. zł
na kapitalny remont Kamienicy Rybnej 7 w tym jest 45 % środków pozyskanych z Banku

Gospodarstwa Krajowego i tylko 1 mln zł na utrzymanie Gminnego Zasobu
Mieszkaniowego. Z kolei na pytanie radnej Pani Jadwigi Mach Pan dyrektor wyjaśnił, że
przetarg będzie rozstrzygnięty na początku grudnia i będzie to 84 mieszkań budowanych
w Towarzystwie Budownictwa Społecznego na ul. Składowej. Natomiast

Towarzystwo

Budownictwa Społecznego dysponuje obecnie około 960 lokalami mieszkalnymi.
Mieszkania przy ul. Składowej będą jedno i dwu pokojowe. Radny Zdzisław Drozd zapytał
o rozbudowę systemu informacji przestrzennej oraz o realizacje programu - likwidacja
azbestu w zasobach mieszkaniowych Gminy, gdzie Unia zakłada, że do 2030 roku nastąpi
likwidacja azbestu w mieszkaniach i czy miasto Lublin ma mieszkania z azbestem? W
odpowiedzi Pan dyrektor Henryk Łacek wyjaśnił, iż w zasobach gminnych nie ma
mieszkań z azbestem natomiast są mieszkania z azbestem np. na ulicy Głębokiej 23 ale
są to wspólnoty mieszkaniowe. Na pytanie odnośnie rozbudowy systemu informacji
przestrzennej Pan Albert Wójcik – dyrektor Geodezji wyjaśnił, że za sam projekt
rozbudowy odpowiada Wydział Informatyki i Telekomunikacji, a chodzi tu o rozbudowę
systemu informatycznego w Urzędzie. Natomiast szkielet tego systemu jest to aplikacja do
wprowadzenia mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków i jest to nasz wkład własny
i jest tam kilka zaplanowanych usług dla mieszkańców, inwestorów, usług elektronicznych
oraz rozbudowa aplikacji dziedzinowych plus podłączenie kilku Wydziałów, które są teraz
poza systemem informacji przestrzennej. Będzie tam zaplanowana usługa dla Wydziału
Planowania (wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego), będzie można w formie elektronicznej złożyć zamówienie i pozyskać, dla
Wydziału Geodezji, będzie to moduł związany z naradami koordynacyjnymi, uzbrojenia
podziemnego oraz dla Wydziału Ochrony Środowiska, gdzie będzie część związana z
dodatkowymi funkcjami GeoPortalu. Natomiast w uzupełnieniu wypowiedzi Pan Dariusz
Habdas - kierownik referatu ds. ekonomicznych skutków opracowań planistycznych w
Wydziale Planowania wyjaśnił, że jeśli chodzi o wydatki majątkowe w tym zakresie,
związane są one z opracowaniem systemu 4D, tj., system informacji przestrzennej
uruchamiany będzie w pierwszej połowie przyszłego roku i ogólnie dostępny dla
wszystkich mieszkańców miasta. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana
Piotra Bresia wyjaśnień udzieliła Pani Mirosława Puton – dyrektor Wydziału Budżetu i
Księgowości informując, że kwota 1mln 954 779 zł., dotyczy kilku rzeczy, między innymi
na regulacje stanu geodezyjno - prawnego (przeznaczone jest 250 tys. zł. a na
dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy, etatów pracowników, którzy realizują zadania
zlecone jest kwota 1 mln 494 779 zł., oraz 210 tys. zł na wydatki związane z
gospodarowaniem zasobem. Natomiast jeśli chodzi o cmentarze to w przyszłym roku

planowane są wydatki inwestycyjne przy ulicy Droga Męczenników Majdanka, a jeśli
chodzi o zakres prac to na pewno będą realizowane alejki. Wyjaśnień udzielił również Pan
Tadeusz Dziuba – dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów mówiąc, iż w zakresie
rzeczowym będzie wykonanie zasilanie w wodę alejek, oświetlenie i utwardzenie nowe
alejek. Pani Ludwika Stefańczyk – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej wyjaśniła,
że w granicach jak jest cmentarz ogrodzony, jest przeznaczony tylko do pochówków
urnowych, chodzi tu o ochronę ujęcia wody ul. Dziesiąta i przy badaniach geologicznych i
spływie tego strumienia w kierunku rzeki Czerniejówki i ul. Wyzwolenia większa część jest
przeznaczona wyłącznie pod pochówki urnowe. Natomiast do pochówków tradycyjnych na
około 5 lat powinno wystarczyć. W odpowiedzi na kolejne pytanie radnego Pana Piotra
Bresia Pani dyrektor Mirosława Puton powiedziała, że w przyszłym roku nie zakłada się
zatrudnienia. Pani Marta Kulbaka – zastępca dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości
na pytanie radnego Pana Zdzisława Drozda wyjaśniła, że jeśli chodzi o przetarg

na

rozstrzygniecie wynajmu pomieszczeń przy ul. Spokojnej, to odbyło się w ramach
przetargu, gdzie zgłosiły się trzy podmioty i został wyłoniony budynek przy ul. Spokojnej 2.
Była to najkorzystniejsza oferta. W odpowiedzi na kolejne pytanie radnego Pani Monika
Barczewska – zastępca dyrektor ds. Budżetowo-Administracyjnych i Samorządności w
Kancelarii Prezydenta wyjaśniła, że Festiwal Bożego Narodzenia nawiązuje do tradycji
świątecznej szopki. W okresie Festiwalu staje się ona żywym miejscem tętniącym muzyką
wspólnego kolędowania. Jest to próba stworzenia niepowtarzalnego klimatu i przywołania
magii Świąt w Centrum Lublina. Szopka Bożonarodzeniowa każdego roku powstaje w
nowej aranżacji, a miasto zostaje udekorowane kolorową, świąteczną iluminacją oraz
choinkami. Przez kilka grudniowych dni można poczuć świąteczną atmosferę w
nieziemskim klimacie lubelskiego Starego Miasta. Tradycyjnie uroczyste otwarcie
Festiwalu następuje podczas organizowanej przez Ojców Dominikanów Wigilii Starego
Miasta. Szopka, w której odbywają się zabawy i konkursy dla dzieci oraz świąteczne
koncerty popularnych wykonawców staje się również miejscem spotkań mieszkańców i
przybywających w okresie świątecznym gości, jednocząc wszystkich we wspólnym
śpiewie i radości. Kolejne pytania radnych dotyczyły budowy mieszkań w 2020 roku,
inwestycji w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Lublin, przewidywanych prac na
cmentarzach, podwyżki związanej w związku ze wzrostem najmniejszej krajowej, promocji
miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie aktywności
obywatelskiej), podstawy zwiększenia środków na sport (żużel) w 2020 roku, wydatków
bieżących, Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego, budżetu zielonego, sprawy
subwencji oświatowych, odpadów komunalnych, utrzymania zieleni w miastach, zapory

czołowej, placów zabaw, fili bibliotek, sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz parku
ludowego.
Natomiast pytania radnych, które nie uzyskały odpowiedzi, udzielone zostaną pisemnie
przez poszczególne komórki organizacyjne.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom
oraz poinformował, że następne posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej odbędzie
się 28 listopada o godzinie 17.00 w sali nr 2 w Ratuszu, gdzie tematem porządku
posiedzenia będzie zaopiniowanie wniosków Stałych Rady Miasta oraz zgłaszanie i
zaopiniowanie wniosków przez Komisję Budżetowo-Ekonomiczną do projektu budżetu na
2020 rok.
Posiedzenie trwało od godz.17.00 do godz. 20.50.
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