BRM-III.0012.2.10.2020

Protokół 10/VIII/2020
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 23 czerwca 2020 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan
Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 23 czerwca 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. Raport o stanie Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 770-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 792-1).
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok
(druk nr 779-1).
4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 rok, wraz z opinią
RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
za 2019 rok (druk nr 781-1).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 776-1) wraz z autopoprawką (druk nr 776-2).
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 777-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 777-2).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16
września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe
jednostki budżetowe (druk nr 778-1) wraz z autopoprawką (druk nr 778-2).

8. Pismo Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2020 roku., znak: BK-PLI.3021.28.2020 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na zadania
zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok
szkolny 2020/2021 (druk nr 806-1).
10. Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 czerwca 2020 roku, znak: MKZ-INI.4125.11.2020 w sprawie zmiany zakresu robót remontowych.
11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin wynikające z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 282) z realizacji
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lublin na lata 2015–2019 (druk nr 808-1).

12. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 780-1).
13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest
Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 (druk nr 785-1).

14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty (druk nr 796-1).

15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 596/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23
kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 797-1).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na
rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mieczykowej stanowiących
własność osoby fizycznej (druk nr 788-1).
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.
Narutowicza 74a w Lublinie (druk nr 798-1).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.
Bernardyńskiej 8 w Lublinie (druk nr 800-1).
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.
Rynek 14 w Lublinie (druk nr 799-1).
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
(druk mr 801-1).
21. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 802-1)
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego budynku przy ul. Lubartowskiej 33 w
Lublinie (druk nr 803-1).
23. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” i
nadania Statutu (druk nr 794-1).

24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną i nadania Statutu (druk nr 795-1).
25. Wniosek Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich Przy Teatrze
Andersena w Lublinie z dnia 22 czerwca 2020 roku o wyrażenie negatywnej opinii wobec
obniżenia dotacji dla Teatru Andersa w Lublinie.
26. Trzy pisma PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków w
sprawie negocjacji umowy wieloletniej w sprawie zapewnienia niezbędnych mocy cieplnych i
dostaw ciepła na potrzeby miasta Lublin z dnia 14.04.2020., znak: L.dz.519/LFS/JP/2020, z
dnia 15.05.2020., znak: TS-420-18/20 oraz z dnia 8.06.2020r znak: 2020-PGE-W-WAW-CENDZ-81.
Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.1. Raport o stanie Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 770-1).
W odpowiedzi na zapytanie Radnej Pani Jadwigi Mach odpowiedzi udzielił Pan Andrzej
Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin wyjaśnił, że Raport o stanie Gminy jest pewnym
uzupełnieniem informacji, którą przekazuję organ wykonawczy (Prezydent, Wójt, Burmistrz)
trochę w trakcie roku a później w formie wynikającej z przepisów ustawy o samorządzie
gminnym oraz, że ustawa o samorządzie gminnym określa jakie minimalne wymogi, czy też
elementy powinien zawierać raport o stanie Gminy. Natomiast jest jeszcze delegacja w tej
ustawie, gdzie Rada Gminy może określić szczegółowość wskazując na inne elementy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy Raport
o stanie Miasta Lublin pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy raport o stanie Miasta Lublin za 2019 rok.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 7921).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.

Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok
(druk nr 779-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 rok, wraz z opinią
RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
za 2019 rok (druk nr 781-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się

z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 9 czerwca 2020 r. w

sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 rok, wraz z
opinią RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Lublin za 2019 rok.

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 776-1) wraz z autopoprawką (druk nr 776-2).
W odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Piotra Bresia, odpowiedzi udzieliła Pani Irena
Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin, wyjaśniła, że autopoprawka przewiduje, zwiększenie
środków na zadania z zakresu sportu w kwocie 2 mln 300 tys. zł. Wyjaśniając również, iż nie
są dodawane nowe dochody, i aby wniosek mógł być pozytywnie rozpatrzony czy też
przedstawiony Radzie. Jest propozycja zmniejszenia jednego zadania - „Razem budujemy
przyszłość”, jest to budowa budynku klubowego z kwotą 1 mln 100 tys. zł. Natomiast
pozostała kwota jest to zmniejszenie rezerwy celowej na zadania drogowe 1 mln 200 tys. zł. Z
kolei 1mln 100 tys. zł jest zdejmowane z budżetu obywatelskiego, ponieważ nie wszystkie

zadania daje się realizować, są różne przyczyny np. przetargi, które w wyniku przetargów
różnie przebiegają. Jeśli zadanie nie zostało wykonane w danym roku, to zostaje
przeniesione na rok następny. Natomiast Radny Piotr Breś poprosił o raport zadań, które nie
zostały wykonane w poprzednich latach. Wyjaśnień na zadane pytania radnej Pani Jadwigi
Mach, Pana Piotra Bresia, Pana Dariusza Sadowskiego, Pana Piotra Popiela, Pana
Zdzisława Drozda udzieliła Pani Iwona Haponiuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu
informując, iż proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.100.000,00 zł planowanych wydatków
inwestycyjnych na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego VI – „AP Motor Lublin - Razem
Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego” (rozdz. 92604). Pani Radna Jadwiga
Mach poprosiła również o przygotowanie informacji na najbliższą sesje, jakie dotacje są
planowane i jakie mają być przeznaczone na sport dla podmiotów, które nie należą do
sektora finansów publicznych, a są skierowane do dzieci i młodzieży szkół średnich. Na
zapytanie Pana Radnego Zdzisław Drozda odpowiedzi udzieliła Pani Kierownik Referatu
Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, informując, że prace przy ul. Balladyny zakończyły się
w połowie grudnia 2018 roku, jednak odbiór nastąpił już w styczniu 2019 roku. Pani Skarbnik
poinformowała, że jeśli chodzi o cmentarz komunalny przy drodze Męczenników Majdanka,
ten zakres który był planowany w roku bieżącym, będzie w pełni zrealizowany, natomiast
kwota 750 tys. zł jest to przesunięcie na Szkołę. Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta
Lublin poinformował, że Ustawa o Samorządzie Gminnym nie zmieniła się w tym zakresie i
obowiązuje nas 0,5 % wydatków danego roku przeznaczać na budżet obywatelski. I taka
podstawa prawna w tym zakresie obowiązuje. Natomiast w raporcie są ujmowane zadania
zrealizowane w danym roku kalendarzowym, który jest przypisany do złożenia przez Organ
Wykonawczy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Ad.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 777-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 777-2).

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwaływraz z
autopoprawką pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16
września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe
jednostki budżetowe (druk nr 778-1) wraz z autopoprawką (druk nr 778-2).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały wraz z
autopoprawką pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Ad.8. Pismo Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2020 roku., znak: BK-PLI.3021.28.2020 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na zadania
zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta.
W odpowiedzi na zadane pytanie Radnego Pana Piotra Bresia odpowiedzi udzieliła Pani
Monika Barczewska – Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta informując, iż planowana
rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta polega na
przeniesieniu planowanych środków w kwocie 600. 000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na
bieżące.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe pismo pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższe pismo.

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na
rok szkolny 2020/2021 (druk nr 806-1).
W odpowiedzi na zadane pytanie Radnej Pani Jadwigi Mach, odpowiedzi udzielił Pan
Sekretarz Miasta Lublin, informując, że ceny paliwa są ustalone wyłącznie dla jednostek

oświatowych i jest to związane z zapewnieniem finansowania zwrotu kosztów w przypadku
dowożenia dzieci przez rodziców i nie obejmuje to średniej ceny paliwa przy innych usługach
jeśli chodzi o Urząd Miasta.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.10. Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 czerwca 2020 roku, znak: MKZ-INI.4125.11.2020 w sprawie zmiany zakresu robót remontowych.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe pismo pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższe pismo.

Ad.11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin wynikające z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 282) z
realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lublin na lata 2015–2019 (druk
nr 808-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe Sprawozdanie pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższe sprawozdanie.

Ad.12. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 780-1).
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.13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą
jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 (druk nr 785-1).
W odpowiedzi na zapytanie radnego Pana Piotra Bresia odpowiedzi udzielił Pan Arkadiusz
Nahuluk – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem informując, iż jest to skutek tarczy
Pana Prezydenta dla Przedsiębiorców.
W związku z brakiem dalszych 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.14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty (druk nr 796-1).
Na prośbę Radnego Pana Piotra Popiela wprowadzenia dokonała Pani Marta Smal - Chudzik
– Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska a jednocześnie odpowiedzi udzieliła na zadane
pytania radnych: Pana Piotra Popiela i Pani Maji Zaborowskiej i Dariusza Sadowskiego
informując, iż zgodnie z art. 5ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach-właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych. Natomiast w przypadku niewypełnienia tego obowiązku, rada gminy
w drodze uchwały określa stawki opłaty podwyższonej. Projekt uchwały zmieniający uchwałę
Nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty zgodnie z
art. 6k ust. 3 ww. ustawy wprowadza zmiany w części niedotyczącej wysokości tych stawek, a
jedynie wynikające z konieczności zachowania zgodności tej uchwały z uchwałą zmieniającą
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, w której właściciel nieruchomości jest zobowiązany
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnym powstałych na terenie danej nieruchomości.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 596/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23
kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 797-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania
na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mieczykowej
stanowiących własność osoby fizycznej (druk nr 788-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.
Narutowicza 74a w Lublinie (druk nr 798-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.
Bernardyńskiej 8 w Lublinie (druk nr 800-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.
Rynek 14 w Lublinie (druk nr 799-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Ad.20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
(druk mr 801-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.21.

Projekt

uchwały

w

sprawie

wydzierżawienia

nieruchomości

Gminy

Lublin

(druk nr 802-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego budynku przy ul. Lubartowskiej 33 w
Lublinie (druk nr 803-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.23. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” i
nadania Statutu (druk nr 794-1).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.

Ad.24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną i nadania Statutu (druk nr 795-1).
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.25. Wniosek Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich Przy Teatrze
Andersena w Lublinie z dnia 22 czerwca 2020 roku o wyrażenie negatywnej opinii wobec
obniżenia dotacji dla Teatru Andersa w Lublinie.
Komisja zapoznała się z powyższym wnioskiem.

Ad.26. Trzy pisma PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków w
sprawie negocjacji umowy wieloletniej w sprawie zapewnienia niezbędnych mocy cieplnych i
dostaw ciepła na potrzeby miasta Lublin z dnia 14.04.2020., znak: L.dz.519/LFS/JP/2020, z
dnia 15.05.2020., znak: TS-420-18/20 oraz z dnia 8.06.2020r znak: 2020-PGE-W-WAW-CENDZ-81.

Komisja zapoznała się z powyższymi pismami.
Na tym posiedzenie zakończyło się.
Posiedzenie trwało od godz.17.00 do godz 19.00

Protokołowała
/-/ Marta Garbińska

Przewodniczący Komisji
/-/ Bartosz Margul

