BRM-III.0014.9.28.2020

P R OT O K Ó Ł
nr 28/VIII/2020
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 14 grudnia 2020r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 9 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 uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk
nr 918-1) wraz z autopoprawką (druk nr 918-2) po zapoznaniu się z uchwałami
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
projekcie uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na
lata 2021-2045 (druk nr 919-1) wraz z autopoprawką (druk nr 919-2) po zapoznaniu
się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie
uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020
rok (druk nr 931-1).
4. Projekt uchwały w zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z
dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 932-1).
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Lublin na lata 2021-2030 (druk nr 945-1).
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata
2021-2025 (druk nr 953-1).
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji
Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025” (druk nr 955-1).
8. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 10
listopada – 4 grudnia 2020r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin
w dniach 7-17 grudnia 2020r. (druk nr 935-1).
9. Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.
10. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok, wraz z
autopoprawką, został poddany pod dyskusję. Wobec braku pytań ze strony członków
Komisji projekt został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok, wraz
z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 1 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
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Ad 2
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata 20212045, wraz z autopoprawką, wzorem poprzedniego projektu uchwały został poddany pod
głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata
2021-2045, wraz z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 1
„przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok został poddany pod dyskusję. Radny Piotr Breś pytał o wydatki na Park przy ul. Zawilcowej, dlaczego miasto będzie finansowało to zadanie i w jakiej kwocie. W odpowiedzi
Pani Mirosława Puton Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości poinformowała, że
wydatki na zadanie związane z nasadzeniami nie dotyczą tylko Parku przy ul.Zawilcowej,
ale i innych nasadzeń na terenie miasta. Następuje na pewno rozszerzenie realizacji projektu, ale wydatki na park przy Zawilcowej nie zmieniają się tylko przechodzą z wydatków majątkowych na wydatki bieżące ponieważ nasadzenia nie kwalifikują się do wydatków środków trwałych, stąd zmiana charakteru wydatków. Na ten rok i na kolejny następuje tego typu zmiana.
Radny Adam Osiński wyraził opinię, że te drzewa, które dotychczas zostały nasadzone na miejscu dawnego wysypiska śmieci bardzo ładnie się poprzyjmowały i jak widać to będzie ładny park. Na wątpliwości radnego P.Bresia o powody dopłacania dodatkowych środków do tego zadania Radny A.Osiński dodał, że firma, która była odpowiedzialna za realizację zadania, w tym nawodnienia i odwodnienia konkretnych części terenu, dokonała jeszcze dosadzeń drzewek.
Pani Dyrektor M.Puton poinformowała, że cały projekt dotyczący parku przy Zawilcowej był zaplanowany do realizacji na lata 2016-2021, łączny koszt tego zadania to 9
mln 164 tys. 746 zł., z czego zrealizowane nakłady to kwota 8 mln 664 tys. 746 zł. Miasto
dokłada 500 tys. zł. na zadanie dotyczące nasadzeń na rok 2021 w związku z rozszerzeniem zakresu.
Radny Eugeniusz Bielak pytał o zadanie związane z wykonaniem zatoki przy ul.
Kasprowicza, dlaczego nie zostało przyjęte do realizacji i czy środki przeznaczone na ten
cel, które miały pochodzić z rezerwy celowej Rady Dzielnicy, zostaną zdjęte i przepadną. W odpowiedzi Pani Dyrektor M.Puton poinformowała, że kwota 7 700 zł., po uzgodnieniu z Radą Dzielnicy, zostanie przekazana na inny cel – zakup rzutnika i ekranu.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 4
Projekt uchwały w zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został
decyzją Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 5
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Lublin na lata 2021-2030, wobec braku pytań ze strony członków Komisji został
poddany pod głosowanie.
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Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
4 „wstrzymujące się”.
Ad 6
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 został
poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 7
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na
terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025”, analogicznie do poprzednich projektów został
od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 8
Komisja zapoznała się z Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
10 listopada – 4 grudnia 2020r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 7-17
grudnia 2020r.
Ad 9.
Przedstawiony projekt planu pracy na 2021 rok został przez Komisję przyjęty
jednogłośnie – 9 osób „za”.
Ad 10.
Radny Piotr Breś przypomniał o swoim wniosku składanym na komisjach,
dotyczącym przygotowania w formie pisemnej informacji na temat wszystkich zadań
inwestycyjnych, które zostały przerzucone z roku 2020 na 2021, wraz z kwotami oraz
zadań przerzuconych z roku 2019 na 2020 i poinformował, że otrzymał tylko informacje
odnośnie inwestycji z 2020 roku, a jeszcze prosi o udostępnienie tych, które były
planowane na 2019 rok i ostatecznie zostały przesunięte na 2020.
Radny Piotr Popiel poruszył problem wytycznych, które dotyczą właścicieli psów,
a które reguluje regulamin czystości na terenie miasta i pytał czy jest tak, że wszystkie
psy muszą mieć nałożone kagańce i być na smyczy. Komendant Straży Miejskiej Pan
Jacek Kucharczyk odpowiedział, że regulamin nakazuje prowadzenie wszystkich psów
na smyczy, natomiast nie wszystkie psy muszą mieć kagańce, dotyczy to psów ras
niebezpiecznych. Właściciel psa musi sprawować właściwy nadzór nad psem.
Radny Marcin Nowak pytał z kolei o wykorzystanie zakupionych defibrylatorów,
czy były sytuacje, w których okazały się one potrzebne i czy istnieje potrzeba zakupu
większej ilości tych urządzeń. W odpowiedzi Pan Komendant J.Kucharczyk
poinformował, że była jedna sytuacja, w której to urządzenie uratowało życie, nie było
więcej takich sytuacji, ale na pewno warto te urządzenia mieć i strażnicy są przeszkoleni
w jaki sposób mają je używać. Odnośnie dokładnej liczby urządzeń, które są w tej chwili
na stanie Straży Miejskiej oraz ilości, która mogłaby być używana, Pan Komendant
zobowiązał się, że przygotuje informację. Na pytanie o cenę Pan Komendant
odpowiedział, że jedno takie urządzenie kosztuje ok. 3 tys. zł.
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Radny Adam Osiński poprosił aby Straż Miejska czasami podjechała, choćby raz
albo dwa razy w tygodniu, na teren Parku Zawilcowa i skontrolowała czy właściciele psów
trzymają je na smyczach i w kagańcach i czy pilnują swoje psy bo są czasami skargi
mieszkańców w tej sprawie. Pan Komendant J.Kucharczyk zapewnił, że Straż będzie
kontrolowała również to miejsce.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:50.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski
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