BRM-III.0014.10.8.2020
Protokół nr 20
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 12 października 2020 r.
W zdalnym posiedzeniu, uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
(zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecna była radna Monika Kwiatkowska. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone do omówienia poszczególnych punktów przewidzianych w porządku posiedzenia Komisji.
Posiedzeniu przewodniczyła pani Monika Orzechowska – Przewodnicząca Komisji. Posiedzenie
odbywało się w godzinach od 16.30 do 17.25. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała
członków komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, do którego radni nie wnieśli uwag i propozycji wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 849-1).
2. 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 850-1).
3. Projekt uchwały w sprawie reorganizacji Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem w
Lublinie i Domowi dla Dzieci „Przylądek" w Lublinie (druk nr 846-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 858-1).
5. Projekt uchwały w sprawie reorganizacji Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz
nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr
1 w Lublinie i Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 2 w Lublinie (druk nr 869-1).
6. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin
(druk nr 853-1).
7. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 856-1).
8. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 854-1).
9. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr
855-1).
10. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 849-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 7 głosów „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 2. 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 850-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 7 głosów „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie reorganizacji Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie oraz nadania
statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem
w Lublinie i Domowi dla Dzieci „Przylądek" w Lublinie (druk nr 846-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20
listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 858-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie reorganizacji Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie
oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 1 w Lublinie i Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 2 w Lublinie (druk nr 869-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 10 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Lublin (druk nr 853-1).
Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt pod dyskusję. Pytanie radnego Piotra Gawryszczaka dotyczyło rozdziału 6 - wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach § 13 w obszarze gminy Lublin ograniczonym ulicami: al. Unii Lubelskiej, ul. Lwowską, al. Wł. Andersa, al. Smorawińskiego, Al. Solidarności, ul. Klonową, ul. Nałęczowską, ul. Głęboką, ul. Narutowicza, al. Piłsudskiego oraz al. Zygmuntowskimi
zwanym dalej „obszarem wyłączonym” oraz na terenach leżących poza obszarem wyłączonym
– zabudowanych zabudową wielorodzinną wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt
gospodarskich, czy ten zapis dotyczy także uli - pni pszczelich. Pani Marta Smal-Chudzik, dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, iż na wniosek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
około 2 lata temu, zostały wprowadzone zmiany do regulaminu aby instytucje, które prowadzą
działalności edukacyjne tj Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Centrum Spotkania Kultur mogły takie
ule umieścić na swoich budynkach. „W § 13 ust. 7 w odniesieniu do pszczół nie dotyczą instytucji realizujących działania edukacyjne, pod warunkiem, że pogłowie pszczół charakteryzować się
będzie obniżoną agresywnością i niską rojliwością". W związku z brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 9 głosów „za”,0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 7. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 856-1).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radny Piotr Gawryszczak zapytał czy będzie projekt uchwały gdzie będą określone stawki za wywóz śmieci. Pani Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, że w punkcie 9 istnieje zapis, który mówi o zwolnieniu w części, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oznacza to iż nadal obowiązują dotychczasowe stawki. W związku z brakiem dodatkowych pytań do tego punktu Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujących się”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 854-1).
Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod dyskusję. Radny Piotr Gawryszczak zapytał o zwolnienie z części opłaty dla osób, które kompostują bioodpady. Pani Marta Smal-Chudzik,
dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, iż zwolnienie z opłaty będzie dotyczyło tych właścicieli nieruchomości, którzy całkowicie zrezygnują z odbioru odpadów odpadów zielonych i bioodpadów. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy
projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu - 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 9. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk
nr 855-1).
Radny Piotr Gawryszczak zgłosił formalny o zwiększenie kwoty częściowego zwolnienia z opłaty, z
5 zł do 10 zł., dla osób, które kompostują bioodpady i odpady zielone, wywożone dwa razy w miesiącu i bioodpady - resztki pożywienia, które są odbierane cztery razy w miesiącu.
Przewodnicząca Komisji poddała wniosek radnego Piotra Gawryszczaka pod głosowanie. Komisja
pozytywnie zaopiniowała wniosek w głosowaniu - 5 głosów „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała powyższy projekt pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wnioskiem w głosowaniu - 6 głosów „za”,
0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”.
Ad10. Nie zgłoszono tematów w ramach punktu „Sprawy wniesione”.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i dyrektorom za udział w
posiedzeniu.
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