Protokół 22/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Elżbieta Dados. W obradach Komisji uczestniczyło 8. radnych zapewniając tym samym wymagane kworum.
Listy radnych obecnych na posiedzeniu stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone - lista osób zaproszonych
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji nie zgłoszono.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 roku (druk nr

2.

3.

4.

5.

6.

819-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poleciła zapisanie w protokole,
że Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku (druk nr 820-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poleciła zapisanie w protokole,
że Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasło (druk nr
816-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 817-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Projekt uchwały zmieniający 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).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych radny Piotr Popiel powrócił do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej i poprosił o zweryfikowanie doniesień prasowych dotyczących kwoty 27 448 947 zł zapisanej w projekcie uchwały jako zwiększenie wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich,

z przeznaczeniem na przebudowę Al. Racławickich i ul. Lipowej. Pani Lucyna Sternik, zastępca Dyrektora ds. Planowania Finansowego oraz Księgowości Budżetu
Miasta wyjaśniła, że wartość powyższego zadania się nie zmienia, a w związku zaawansowaniem tegorocznych prac i deklaracją wykonawcy zwiększenia zakresu
prac do końca roku, dofinansowanie na to zadanie jest przesunięte z lat 2021-2022
na rok 2020, co pozwoli na jak najszybsze zakończenie tego uciążliwego dla mieszkańców zadania.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz. 18.00 do godz. 18.10.
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