BRM-III.0012.7.1.2020
Protokół nr 16/VIII/2019
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 29 stycznia 2020 roku
I. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.
II. W posiedzeniu uczestniczyło dziewięcioro członków Komisji, co stanowi quorum
niezbędne do opiniowania spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
III. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista uczestniczących stanowi
załącznik nr 2 do protokołu).
IV. Porządek posiedzenia:
1. Akcent – informacja o kwartalniku i wydawnictwie.
2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Hutniczej 28c
w Lublinie (druk nr 592-1).
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku VIII kadencji do końca 2019
roku.
4. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała przybyłych
i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała bez uwag.
Ad.1. Akcent – informacja o kwartalniku i wydawnictwie.
Informację o kwartalniku Akcent przedstawił Komisji jego Redaktor Naczelny pan
Bogusław Wróblewski, który swoją wypowiedź zaczął od wspomnienia o apelu Rady Kultury
Miasta Lublin z dnia 22 stycznia br. W swoim apelu Rada zwraca się do Prezydenta Miasta
Lublin oraz do Rady Miasta Lublin o zwiększenie środków w budżecie miasta na rok 2020
z przeznaczeniem ich na wsparcie lubelskich organizacji pozarządowych działających
w sektorze kultury. Stwierdził, że z uchwalonego 19 grudnia ubiegłego roku dokumentu
budżetowego wynika, że kwota przeznaczona na takie organizacje jest o 40% niższa od
przeznaczonej na rok 2019. Wyraził nadzieję, że apel stanie się dla Komisji narzędziem
pomocnym w staraniach o zmianę tego stanu rzeczy. Następnie poinformował, że w
bieżącym roku kwartalnik Akcent obchodzi jubileusz 40-lecia. Akcent od swoich początków do
dzisiaj jest lidem w dziedzinie pogranicza kultur, stanowi bazę i forum dla twórców
opisujących relacje powstające na ich styku. W akcencie publikują przeważnie uznani
w Polsce i na świecie literaci, ale obok nich jest miejsce dla obiecującej młodzieży. Nakład
Akcentu wynosi obecnie 100 egzemplarzy. Dotacja państwowa dla wydawnictwa wynosi
obecnie około 200 tyś. zł , a miasto do tej pory dodawało do tego 120 tys. Przewodnicząca
Komisji Maja Zaborowska wyrażając wolę radnych stwierdziła, że Komisja popiera apel
Rady Kultury Miasta Lublin. Następnie przewodnicząca podziękowała za informację i złożyła
gratulacje z okazji jubileuszu.
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Ad.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy
ul. Hutniczej 28c w Lublinie (druk nr 592-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku VIII kadencji do końca
2019 roku.
Stanowisko Komisji:
Komisja przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.4. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca poinformowała, że do Komisji wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady
Miasta zawierające wniosek o zaopiniowanie kandydata do składu Komisji ds. Nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Przewodnicząca
poprosiła radnych o ustosunkowanie się do niego w głosowaniu.
Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2020 r., znak:
BRM I.0004.6.2020 zawierające wniosek o zaopiniowanie kandydata do składu Komisji
ds. Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania
kultury na 2020 rok w osobie Pana prof. szt. plast. Artura Popka.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. kandydata (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujący się” 0 głosów).
Następnie przewodnicząca poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się
18 lutego br., o godzinie 15:00 w Galerii Labirynt.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do godziny 17:44.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Komisji

Protokółował:
/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Maja Zaborowska
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