BRM-III.0014.9.25.2020

P R OT O K Ó Ł
nr 25/VIII/2020
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 12 października 2020r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 8 osób, zgodnie
z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2). Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby
zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020
rok (druk nr 849-1).
2. 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 850-1).
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk
nr 882-1).
4. Projekt obwieszczenia Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV – obszar A (druk nr
886-1).
5. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których
wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
(druk nr 847-1).
6. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 3
września – 6 października 2020r. oraz zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin
w dniach 7-16 października 2020r. (druk nr 859-1).
7. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
został poddany pod dyskusję. W związku z pytaniem radnego Piotra Bresia o
dodatkowe środki dla spółki MOTOR Lublin S.A. Pani Mirosława Puton Dyrektor
Wydziału Budżetu i Księgowości poinformowała, że środki te ujęte zostały w
przedstawionym projekcie uchwały i jest to kwota 500 tys. zł, przeznaczona na objęcie
akcji w spółce. Radny Eugeniusz Bielak wyraził zdanie, że dawanie dodatkowych
środków na drużynę MOTOR-u nie jest zasadne gdyż nie ma ona perspektyw awansu,
a nawet utrzymania się w drugiej lidze. Nie ma na to szans jeżeli nie zostaną kupieni
nowi zawodnicy. Radny Piotr Breś pytał z kolei w jakim celu miasto daje dodatkowe
środki jeżeli klub pozyskuje inwestora, który ma przejąć pakiet większościowy akcji w
spółce. Pani Dyrektor Mirosława Puton odpowiedziała, że zgodnie z rozmowami jakie
się toczyły, będzie do spłata zobowiązań do zera i był to jakiś warunek aby inwestor
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- 2 zainwestował i żeby nowe boiska powstały. W związku z tym radny Piotr Breś pytał w
jakim procencie miasto będzie nadal właścicielem akcji spółki i czy będzie nadal
dokładać na jej utrzymanie. Jakie udziały będzie posiadało miasto, a jakie inwestor.
Pani Dyrektor M.Puton odpowiedziała, że zapewne miasto będzie coś jeszcze
dokładało, ale główne koszty będzie ponosił inwestor. W związku z tymi informacjami
radny Piotr Breś poprosił o przygotowanie bilansu finansowego spółki, tego co ma w
tej chwili, co miała i w jakiej sytuacji finansowej zostanie przejęta przez inwestora.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
4 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został decyzją
Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, analogicznie
do poprzedniego projektu uchwały został poddany pod głosowanie, bez dyskusji w tej
sprawie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 4
Projekt obwieszczenia Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin – część IV – obszar A został poddany pod głosowanie.
Projekt obwieszczenia został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”,
1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 5
Komisja zapoznała się z Informacją Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą podmiotów,
w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna.
Ad 6
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w
dniach 3 września – 6 października 2020r. oraz zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 7-16 października 2020r.
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- 3 Ad 7
W ramach spraw wniesionych radny Eugeniusz Bielak spytał w jakiej wysokości
zostały wykorzystane przez Rady Dzielnic środki z rezerwy celowej na chwilę obecną.
W odpowiedzi Pan Maciej Zaporowski Kierownik Referatu ds. Samorządności
poinformował, że na dzień dzisiejszy zakontraktowanych jest 98 procent tych środków,
na taką ogólną kwotę zostały już przygotowane dokumenty, co nie znaczy, że w takiej
wysokości środki już zostały wykorzystane, gdyż prace są w trakcie realizacji i będą
wykonane do końca roku. Szczegółowy wykaz, dotyczący poszczególnych rad dzielnic
referat może jednak przygotować.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:30.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski
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