BRM-III.0012.10.4.2021

Protokół nr 27
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 26 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym, trwało od godz.16.00 do 16.25.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji - 9 radnych, zapewniając
wymagane ustawą kworum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, powitała radnych
i osoby zaproszone uczestniczące w posiedzeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, do którego radni nie wnieśli uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2020 roku (druk nr 10841).
2.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1085-1).
3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na
2021 rok. (druk nr 1087-1).
4. 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
1088-1).
5. Raport z wykonania zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2020 roku (druk nr 1080-1).
6.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2020 r. (druk nr 1081-1).
7.Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na
lata 2016 – 2020 (druk nr 1083-1).
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada mi komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 1090-1).
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 732/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
15 października 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 10911).
10. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za
2020 rok (druk nr 1109-1).
11. Ocena zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1110 -1).
12.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:

Ad 1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2020 roku (druk nr
1084-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis :Komisja zapoznała
się z powyższą Informacją.

Ad 2.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1085-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin
za 2020 rok – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na
2021 rok. (druk nr 1087-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 4. 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
1088-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Raport z wykonania zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2020 roku (druk nr 1080-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis : Komisja zapoznała
się z raportem.
Ad 6.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2020 r.(druk nr 1081-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis: Komisja zapoznała
się z powyższym sprawozdaniem.
Ad 7.Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na
lata 2016 – 2020 (druk nr 1083-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis: Komisja zapoznała
się z powyższym sprawozdaniem.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 1090-1).
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radny Piotr Breś poprosił o wyjaśnienie przyczyny zainteresowania prokuratury uchwałą Rady Miasta dotyczącą
opłat za wywóz nieczystości oraz o informację nt. korespondencji prowadzonej w tej sprawie przez UM z prokuraturą.
Pani Marta Smal-Chudzik Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska poinformowała, że
w listopadzie 2019 roku wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe na
zlecenie Prokuratury Krajowej z prośbą o przedstawienie uchwał Rady Miasta Lublin w
sprawach: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia stawki tej opłaty i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Prokuratura dokonała analizy ww. uchwał i stwierdziła, że uchwała z 20.12.2018 roku określająca wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wysokość stawki jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym nie znajduje
oparcia prawnego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bowiem w zamkniętym katalogu możliwości ustalania stawki ustawodawca nie przewidział kryterium
liczby osób w gospodarstwie domowym. W związku z powyższym prokuratura na podstawie art.70 ustawy prawo o prokuraturze zaleciła zmianę dotychczasowej uchwały w taki
sposób aby stawka opłaty uzależniona była od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Podobne działania prokuratury podjęły wobec innych samorządów, które – jak Lublin
– przyjęły metodę „od gospodarstwa”, ale zróżnicowały stawki w zależności od liczby domowników. W grudniu 2020 roku Prokuratura Rejonowa zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie są prace związane ze zmianą uchwały, ponieważ takiej informacji zażądała
Krajowa Prokuratura. Urząd Miasta złożył deklarację, że uchwały zmienione będą w 2021
roku. Pani dyrektor poinformowała, że zostały przeanalizowane wszystkie metody stosowane przez samorządy w zakresie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Najbardziej zbliżoną do metody obowiązującej aktualnie w Lublinie jest metoda naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Jest to metoda najczęściej stosowana przez gminy
i społecznie najbardziej akceptowana. Odpowiadając na kolejne pytanie radnego Piotra
Bresia pani dyrektor poinformowała, że prokuratura żądała zmiany metody naliczania opłaty za odpady komunalne, natomiast nie wypowiadała się nt. wysokości stawek.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 2 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 732/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
15 października 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 10911).
W związku z brakiem pytań przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 1 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 10. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
za 2020 rok (druk nr 1109-1).
W związku z brakiem pytań przewodnicząca zaproponowała zapis: Komisja zapoznała
się z powyższym sprawozdaniem.
Ad 11. Ocena zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1110 -1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis:Komisja zapoznała
się z Oceną zasobów Pomocy Społecznej.
Ad 12. Nie zgłoszono żadnych tematów w punkcie „Sprawy wniesione”.

Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie
zakończono.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Monika Orzechowska
Protokołowała
/-/ Grażyna Bielecka

