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Protokół nr 19
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 2, w ratuszu, trwało od godz. 16.30 do godz.17.00.
W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, powitała radnych
i osoby zaproszone przybyłe na posiedzenie. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia,
do którego radni nie wnieśli uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 roku (druk nr 819-1).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według
stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku (druk nr 820-1).
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasło (druk nr 816-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr
817-1).
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 818-1).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25
czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu
zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 821-1).
7.Sprawy wniesione.
Realiazcja porządku posiedzenia:
Ad 1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 roku (druk nr 819-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała następujący zapis w protokole :
Komisja zapoznała się i przyjęła Informację z wykonania budżetu miasta Lublin za I
półrocze 2020 roku.
Ad 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu miasta budżetu
miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku (druk nr 820-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała następujący zapis w protokole :
Komisja zapoznała się i przyjęła Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej budżetu Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasło (druk nr
816-1).

Komisja bez dyskusji przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały opiniując go
jednogłośnie pozytywnie – 9 głosów „za”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 817-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 7 głosów „za”,
2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 8181).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu – 6 głosów „za”,
2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego
transportuzbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 8211).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radny Piotr Breś poprosił o
uzasadnienie do projektu uchwały. Pan Sławomir Podsiadły z-ca dyrektora Zarządu
Transportu Miejskiego przypomniał, że w lutym 2020 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o
przyjęciu programu “Lubelska Karta Miejska”. Program zobowiązuje do tworzenia systemu
zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Projekt uchwały przedstawiany dzisiaj jest realizacją
programu, wprowadza odrębną tabelę opłat w zakresie biletów okresowych dla osób
posiadających Lubelską Kartę Miejską, którą mogą uzyskać mieszkańcy rozliczający podatek
w Lublinie. Dla tej grupy mieszkańców ceny biletów pozostaną na tym samym poziomie, jak
obecnie i będą preferencyjne w stosunku do cen biletów dostępnych dla pozostałych
pasażerów, którzy nie są posiadaczami Karty Miejskiej. Różnica w cenie biletu wynosi ok.2530%. Obecnie 30 dniowy bilet na wszystkie linie kosztuje 92 zł, a po przyjęciu uchwały
będzie kosztował osoby, które nie rozliczają podatku w Lublinie - 119 zł. Radny Piotr Breś
wtrącił, że studenci będą ukarani za to, że nie rozliczają podatku. Radny Piotr Gawryszczak
stwierdził, że projekt uchwały wprowadza preferencje dla mieszkańców, ale de facto
wprowadza podwyżki cen biletów; wyraził ubolewanie, że studenci nie będą mogli korzystać z
biletów w niższej cenie. Na pytanie radnego Marcina Jakóbczyka o to, czy ulega zmianie
cena biletu jednorazowego p. Sławomir Podsiadły z-ca dyrektora ZTM odpowiedział, że
projekt uchwały dotyczy tylko biletów okresowych.
Na tym dyskusję zakończono, a Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 7 głosów „za”,
3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 7. W ostatnim punkcie porządku posiedzenia radna Monika Kwiatkowska zapytała
p. Małgorzatę Momont, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków o stan przygotowania

żłobków do pracy z dziećmi. Pani dyrektor zapewniła, że żłobki są przygotowane do pracy
w reżimie sanitarnym. Wszystkie placówki posiadają maseczki, fartuchy, środki
dezynfekujące, rękawiczki.Do żłobków przyjęto 1209 dzieci. Praca będzie tak zorganizowana,
aby dzieci z poszczególnych grup były od siebie odizolowane. Każda grupa będzie miała
oddzielną sypialnię, bawialnię i kącik stołówkowy. Grupy są różne liczebnie. Np. w żłobku na
ul. Wileńskiej w grupie maluchów jest 38 dzieci, w średniej 40 i 32 w starszakach. W żłobku
na ul. Zelwerowicza wszystkie grupy liczą po 35 dzieci. Na pytanie radnej Moniki
Kwiatkowskiej o procedurę postępowania w przypadku kiedy opiekunki są oskarżane o
niewłaściwe zachowanie wobec dzieci, pani dyrektor poinformowała, że każde takie
wydarzenie jest szczegółowo sprawdzane i wyjaśnione. W żłobkach jest monitoring, który
jest pomocny w ustaleniu jak przebiegała jakaś sytuacja. Pani dyrektor powiedziała, że wie o
którą sytuację pani radna pyta. Po sprawdzeniu monitoringu nie stwierdzono niewłaściwego
zachowania opiekunki - przygotowując 40-osobową grupę maluchów na spacer musi mówić
głośno, aby wszystkie dzieci słyszały polecenia. Przewodnicząca komisji Monika
Orzechowska zapytała o odległości jakie powinny być zachowane między opiekunami a
rodzicami przyprowadzającymi dzieci do żłobka. Pani dyrektor poinformowała, że w żłobkach
określona jest liczba osób, która może przebywać w szatni. Dzieci mają mierzoną
temperaturę w chwili wejścia do żłobka, jeżeli mają 37 stopni nie wchodzą do placówki. Pan
Mirosław Jarosiński zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania odpowiedział
na pytania Przewodniczącej komisji dotyczące przygotowania do pracy przedszkoli.
Powiedział, że przepisy dot funkcjonowania przedszkoli nie zmieniły się w stosunku do
obowiązujących wcześniej, poza metrażem niezbędnym w przeliczeniu na jednego
wychowanka; dystans powinien być zachowany i wynosi 1,5 metra. Dzieci mogą wychodzić
na spacery, place zabaw niemniej obowiązują przepisy sanitarne, a urządzenia, z których
korzystają powinny być dezynfekowane. Dzieci na wejściu do przedszkola mają mierzoną
temperaturę. Dyrektor podkreślił w swojej wypowiedzi, że pierwszą “instancją” kontrolującą
stan zdrowia dziecka są rodzice, to oni powinni zadbać o to, aby dziecko oddawane pod
opiekę w placówce było zdrowe.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i dyrektorom
za udział w posiedzeniu.
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