BRM-III.0014.9.2.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 30/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 22 lutego 2021r.
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 zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021
rok (druk nr 1006-1).
2. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1007-1).
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata
2021-2025 (druk nr 1031-1).
4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku
Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr
1032).
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025
(druk nr 1033-1).
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii
Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr
1040-1).
7. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 20
stycznia 16 lutego 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
17-25 lutego 2021r. (druk nr 1016-1).
8. Sprawy wniesione.
Ad 1
Członkowie Komisji nie zgłaszali dodatkowych pytań do projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok w związku z czym projekt został
poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został poddany
pod dyskusję.
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W związku z pytaniem radnego Eugeniusza Bielaka o przyczyny zwiększenia kwoty
emisji obligacji do 140 mln zł. Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani
Mirosława Puton poinformowała, że jest to przesunięcie z planowanego do
zaciągnięcia kredytu, tak więc dług się nie zwiększa tylko jest zmieniony sposób
pozyskania środków – zamiast kredytu obligacje.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 został
wobec braku pytań poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 4
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin został poddany pod
dyskusję.
Radny Eugeniusz Bielak pytał o ile zwiększa się opłata za pobyt w ośrodku i czy
poprawiła się ściągalność zaległych opłat w 2020 roku w stosunku do lat poprzednich.
Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej Pani Agnieszka Zielińska-Bucior wyjaśniła, że opłata zwiększa się o 10 zł., z 316,12 zł na 326,87 zł., a zmiana wynika z roz porządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie, w którym została zwiększona kwota maksymalna za pobyt w tego rodzaju placówce. Natomiast odnosząc się do poziomu ściągalności opłat za pobyt Pani Dyrektor poinformowała, że ściągalność z roku na rok wzrasta
i w 2020 roku wynosiła ponad 32%, zaś w latach wcześniejszych wynosiła od 28 do
30%. Radny E.Bielak dodał, że w dobie pandemii jest przeciwko podnoszeniu opłat.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 6 „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 5
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 został decyzją
Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 6
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju
Gminy Lublin na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji został analogicznie do
poprzedniego projektu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Jurkowski podziękował Dyrektorowi Wydziału
Strategii za prace nad nowym dokumentem, ale też nad poprzednią Strategią, która
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została zrealizowana, podkreślając, że przygotowanie tak ważnego dla miasta
dokumentu wymaga dużego nakładu pracy wielu osób.
Ad 7
Odnosząc się do przedstawionej Informacji o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
20 stycznia 16 lutego 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 17-25
lutego 2021r. przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z Informacją.
Ad 8
W ramach spraw wniesionych radna Monika Orzechowska poprosiła Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego o interwencję i
zabezpieczenie ulicy Wapiennej workami z piaskiem, gdyż jest to teren zalewowy i
topniejący śnieg zagraża zalaniem tego terenu. Dyrektor Wydziału Pan Jerzy
Ostrowski zapewnił, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji to jak zwykle w przypadku ulicy
Wapiennej i Dzierżawnej wydział będzie kierował jednostki Straży Pożarnej do
wypompowania tej wody; również Straż Pożarna w Głusku będzie o tym informowana, a
jeśli chodzi o worki z piaskiem to Pan Dyrektor poprosił aby w przypadku takich zgłoszeń
pytać ile tych worków jest potrzebnych i gdzie, a wydział postara się je dostarczyć.
Radny Eugeniusz Bielak pytał kiedy będą zlikwidowane zaspy na chodnikach przy
ul. Wł.Jagiełły i Z.Augusta oraz apelował o łatanie dziur, a nie ograniczanie prędkości do
30 km/h jak to ma miejsce na Al.Witosa. Radny Piotr Breś również postulował o
odśnieżanie ulic i chodników oraz likwidowanie dziur w jezdniach celem zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach. Radny Piotr Popiel przyznał, że wcześniej lepiej
wyglądała sytuacja z odśnieżaniem niż w chwili obecnej, ale po ostatnich intensywnych
opadach jest potrzeba odśnieżenia choćby najbardziej uczęszczanych szlaków
komunikacyjnych w mieście, tym bardziej, że są firmy, które biorą pieniądze za
odśnieżanie miasta. Radni: Marcin Nowak oraz Piotr Popiel dziękując Straży Miejskiej
za sprawną pracę podkreślali jednak aby szczególną uwagę zwrócić teraz na okolice
Zalewu Zemborzyckiego, gdyż tafla lodu jest cienka, a być może nie wszyscy
przebywający nad Zalewem, w tym wędkarze, zdają sobie z tego sprawę. Radny Adam
Osiński wyraził zdanie, że śniegu wszędzie jest bardzo dużo, ale należy mieć na
uwadze, że ten śnieg niedługo stopnieje, a co do dziur w jezdniach to sensowne jest ich
naprawianie jak już pogoda się ustabilizuje i temperatury będą cały czas dodatnie. Radny
Piotr Breś nadmienił, że chodniki nie są odśnieżone pomimo że już minęło kilka dni od
opadów i dochodzi do tego, że ludzie sami łopatami muszą ten śnieg usuwać.
Przewodniczący Komisji Z.Jurkowski stwierdził, że to jest dobra inicjatywa żeby
mieszkańcy w takich sytuacji również wspierali miasto, a jeżeli chodzi o działanie służb
miejskich to też nie było takiej sytuacji w mieście żeby miasto nie było przejezdne i
mieszkańcy nie mogli gdzieś dotrzeć.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:45.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski
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