BRM-III.0012.7.5.2020
Protokół nr 20/VIII/2019
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 20 maja 2020 roku
Stosownie do przepisu art.15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) obrady komisji odbyły
się w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
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.
IV. Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr 7191).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk 722-1), po
zapoznaniu się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za
2019.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 (druk nr 749-1).
4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 745-1).

ulicy

położonej

w

granicach

5. Stanowisko Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie upamiętnienia 30
rocznicy pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych (druk nr 766-1) –
dokument wprowadzony do porządku w trakcie posiedzenia.
6. Stanowisko Rady Miasta Lublin w sprawie obrony wolności słowa w przestrzeni
medialnej i przeciwstawiające się cenzurze życia publicznego (druk nr 767-1) dokument wprowadzony do porządku w trakcie posiedzenia.
7. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 18.05.2020 r. znak:
BRM I.0004.13.2020 zawierające wniosek o zaopiniowanie kandydata do składu
Komisji ds. nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
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i upowszechniania kultury w osobie Pana Dariusz Borucha - dokument wprowadzony
do porządku w trakcie posiedzenia.
8. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała przybyłych
i przedstawiła porządek posiedzenia, który zaproponowała rozszerzyć o projekty stanowisk: w
sprawie upamiętnienia 30 rocznicy pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych
(druk nr 766-1) oraz
w sprawie obrony wolności słowa w przestrzeni medialnej
i przeciwstawiające się cenzurze życia publicznego (druk nr 767-1), a także Pismo
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 18.05.2020 r. znak: BRM I.0004.13.2020
zawierające wniosek o zaopiniowanie kandydata do składu Komisji ds. nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w osobie Pana Dariusz
Borucha. Komisja zaakceptowała bez uwag porządek wraz z rozszerzeniem.
Ad.1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr
719-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca zaproponowała, aby w protokole znalazł się
zapis, że Komisjia przyjęła powyższą informację.
Stanowisko Komisji:
Komisja przyjęła ww. informację
Ad.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk 722-1), po
zapoznaniu się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za
2019.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała wyżej wymienione
sprawozdanie pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 1
głos, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 (druk nr 749-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca zaproponowała, aby w protokole znalazł się
zapis, że Komisji przyjęła powyższe sprawozdanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja przyjęła ww. sprawozdanie.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 745-1).
Radna Jadwiga Mach stwierdziła, że sytuacja własności gruntów przez które przebiegać
miałaby ulica jest ciągle niejasna, dlatego zaproponowała, aby wstrzymać się z jej podjęciem
do czasu wyjaśnienia. Radny Stanisław Brzozowski – przedstawiciel projektodawców –
poinformował, że projekt były już wielokrotnie omawiany i uzyskał wszystkie wymagane
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opinie. Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska stwierdziła, że projekt był już omawiany,
ale skoro nadal budzi kontrowersje należy poszukać dalej idącego kompromisu.
Zaproponowała odstąpienie od opiniowania projektu w dniu dzisiejszym i zgłoszenie wniosku
o zdjęcie go z porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 21 maja br.
Stanowisko Komisji:
Komisja odstąpiła od zaopiniowania ww. projektu uchwały i wnosi o zdjęcie go z porządku
obrad sesji Rady Miasta w dniu 21 maja br. (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 1 głos,
„wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.5. Stanowisko Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie
upamiętnienia 30 rocznicy pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych (druk
nr 766-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała wyżej wymienione
stanowisko pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. stanowisko (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 2 głosy).
Ad.6. Stanowisko Rady Miasta Lublin w sprawie obrony wolności słowa w przestrzeni
medialnej i przeciwstawiające się cenzurze życia publicznego (druk nr 767-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała wyżej wymienione
stanowisko pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. stanowisko (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 2 głosy).
Ad.7. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 18.05.2020 r. znak:
BRM I.0004.13.2020 zawierające wniosek o zaopiniowanie kandydata do składu Komisji
ds. nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania
kultury w osobie Pana Dariusz Borucha.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała wyżej wymienioną
kandydaturę pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. kandydata (w głosowaniu: „za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujący się” 3 głosy).
Ad.8. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych o zapoznanie się z trzema pismami
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawierającymi informację o dotacjach na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 17:35 do godziny 18:11.
Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Komisji

Protokółował:
/-/Mariusz Niewczas

/-/ Maja Zaborowska
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