BRM-III.0014.9.3.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 31/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 22 marca 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 1051-1).
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 1052-1).
3. Projekt uchwały, zmieniający uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta z dnia 30
stycznia 2020r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów
publicznych (druk nr 1053-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin
w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani ………
………... i jej męża Pana ……. ……….. (druk nr 1049-1).
5. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin
w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani ….
……….., jej męża Pana ……... ………. i ich córki …… ……….. (druk nr 1050-1).
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin
na 2021 rok (druk nr 1064-1).
7. Projekt uchwały, zmieniający uchwałę nr 1156/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z
dnia 4 września 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(druk nr 1076-1).
8. Projekt uchwały zmieniający uchwalę nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z
dnia 30 marca 2017r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji
społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin (druk nr 1077-1).
9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 10781).
10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2020 (druk nr
1042-1).
11. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu
Grodzkiego za rok 2020 (druk nr 1043-1).
12. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku

Publicznego „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców w 2020 roku (druk nr 1044-1).
13. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na
terenie miasta Lublin za 2020r. (druk nr 1046-1).
14. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o
stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Lublina w 2020 r. (druk nr 1048-1).
15. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 17 lutego
– 15 marca 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
16-25 marca 2021r. (druk nr 1061-1)
16. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został poddany pod dyskusję.
Radny Piotr Popiel poprosił o wyjaśnienia na temat przesunięć środków dla
Państwowej Straży Pożarnej. W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości
Pani Mirosława Puton poinformowała, że w dochodach są środki na Straż Pożarną z
funduszu wsparcia i są one przeznaczone na projekt dot. rewitalizacji obszaru Komendy
Miejskiej Policji przy ul. Szczerbowskiego 6 – I etap. Nie będzie niestety środków na ten
cel z budżetu Państwa stąd zmniejszenie w zakresie dochodów, a w zamian będzie
dofinansowanie ze środków własnych. Czyli projekt będzie realizowany w całości, tylko
zmienia się wkład miasta w realizację tego zadania.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „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 głosowanie, gdyż nikt z członków Komisji nie zgłaszał pytań do projektu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3
„wstrzymujące się”.
Ad 3
Projekt uchwały, zmieniający uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta z dnia 30 stycznia
2020r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych wobec braku
pytań ze strony członków Komisji został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 9 osób „za”.
Ad 4
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w
ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani ……… ………...
i jej męża Pana ……. ……….. analogicznie do poprzedniego projektu został poddany pod
głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 9 osób „za”.

Ad 5
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w
ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani …. ……….., jej
męża Pana ……... ………. i ich córki …… ……….. został również poddany pod
głosowanie bez przeprowadzania dodatkowej dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 9 osób „za”.
Ad 6
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2021 rok, wobec
braku pytań ze strony członków Komisji został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 9 osób „za”.
Ad 7
Projekt uchwały, zmieniający uchwałę nr 1156/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4
września 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej został poddany pod dyskusję.
Na pytanie radnego Piotra Popiela Jaka jest geneza zmiany uchwały, Dyrektor Biura
Partycypacji Społecznej Pan Piotr Choroś wyjaśnił, że procedura inicjatywy lokalnej
pokazała niedoskonałości tej uchwały i trzeba ją lepiej dopasować do realiów, poza tym
zaszły zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta, biuro już nie funkcjonuje w ramach
Kancelarii Prezydenta i to też trzeba zaktualizować. O część zmian technicznych,
doprecyzowujących np. kryteria oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej,
wnioskowali sami mieszkańcy.
Radny Piotr Popiel pytał właśnie o same kryteria, które były stosowane wcześniej.
Wyjaśnił, że pomysł inicjatywy lokalnej dotyczy m.in. budowy dróg lokalnych z udziałem
mieszkańców, które są bardzo istotne, a przy zaproponowanych w projekcie kryteriach
może być tak, że sportowe projekty, z których korzysta większa liczba mieszkańców w
skali miasta, wyprą tego typu lokalne inicjatywy. W odpowiedzi Dyrektor P.Choroś
wyjaśnił, że same kryteria nie uległy zmianie, a zostały jedynie doprecyzowane i realia
pokazują, że za inicjatywami drogowymi stoi większa ilość osób niż za sportowymi, gdyż te
inicjatywy wiążą się z finansowym udziałem mieszkańców. Radny Piotr Popiel poprosił o
możliwość zapoznania się jak na przestrzeni lat poszczególne projekty były oceniane i
jaką punktację zdobywały. Pan Dyrektor P.Choroś odpowiedział, że postara się taką
informację przygotować jak najszybciej, jednak podkreślił, że ostateczną decyzję odnośnie
tego które z projektów będą realizowane podejmuje Prezydent Miasta, a ocena punktowa
ma Mu w tym pomóc.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 "przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 8
Projekt uchwały zmieniający uchwalę nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30
marca 2017r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z
Mieszkańcami Miasta Lublin został poddany pod dyskusję.
Radny Eugeniusz Bielak pytał czy jedyna zmiana to jest ilość osób, czy to są tylko
mieszkańcy Lublina i dlaczego tylko 100 osób. Pan Dyrektor Piotr Choroś wyjaśnił, że
zmiana główna odnosi się do ilości 100 osób i wynika z przyjętej przez Radę Miasta

uchwały; zmiana została poddana również konsultacjom społecznym, które potwierdziły,
że jest ona jak najbardziej właściwa. Taka grupa osób może wystąpić z wnioskiem o
przeprowadzenie konsultacji społecznych w danej sprawie, ale to nie znaczy, że
konsultacje muszą się odbyć, wniosek jest rozpatrywany. Inne zmiany to zmiany
porządkowe bo jeżeli jest odrębna uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego to takie
zapisy, dotyczące tego budżetu nie muszą być zapisywane w tej uchwale. Radny
E.Bielak pytał jeszcze o to czy Rady Dzielnic podejmują uchwały w tej sprawie, zaś
radny P.Popiel o to czy podejmowanie ostatecznej decyzji przez Prezydenta Miasta jest
właściwe gdyż może nastąpić sytuacja, że Rada Miasta będzie odmiennego zdania. Pan
Dyrektor P.Choroś wyjaśnił, że co do Rad Dzielnic to nie ma takiej wiedzy czy
podejmują uchwały w tej sprawie, ale odnośnie poddaniu jakiejś inicjatywy konsultacjom
społecznym to należy pamiętać, że sama Rada może podjąć uchwałę w tej sprawie.
Natomiast co do decyzji Prezydenta Miasta to Jego zgoda będzie dotyczyła raczej
inicjatyw, w których udział i wkład ma miasto, gdyż to leży w interesie miasta.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 9
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji został poddany pod głosowanie; członkowie
Komisji nie zgłaszali dodatkowych pytań.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 9 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 10
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2020 zostało
poddane pod dyskusję. Radny Piotr Popiel ocenił pozytywnie pracę Straży Miejskiej,
twierdząc, że zawsze otrzymał pomoc kiedy tego potrzebował, jednak poruszył problem,
który zgłaszają Mu pracownicy Straży, a dotyczący osób przebywających na długich
zwolnieniach lekarskich, jak również problem braku adekwatnych wynagrodzeń w
stosunku do ilości zadań poszczególnych pracowników. Komendant Straży Miejskiej
Miasta Lublin Pan Jacek Kucharczyk poinformował, że w chwili obecnej kilka osób
przebywa na zwolnieniach, w tym dwie osoby na zwolnieniach długotrwałych, ale są to
przypadki uzasadnione i ogólnie temat zwolnień nie jest problemem. Radny P.Popiel
podkreślił, że z informacji jakie uzyskał od pracowników wynika, że występują duże
dysproporcje w ramach jednostki między nałożonymi obowiązkami na poszczególnych
pracowników oraz wynagrodzeniami i wyraził zdanie, że dobrze jakby więcej
rozmawiano z pracownikami i takie sprawy wyjaśniano. Pan Komendant J.Kucharczyk
poinformował, że każdy ze strażników może do Niego przyjść i porozmawiać o
wszystkim, nie ma z tym problemu, a co do rozbieżności w wynagrodzeniach
poszczególnych pracowników, wykonujących te same zadania to wcześniej te różnice
sięgały 1300 zł., przez ostatnie lata udało się je zmniejszyć. Oczywiście wynagrodzenia,
zdaniem Pana Komendanta, ogólnie są zbyt niskie.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z powyższym
Sprawozdaniem.

Ad 11
Komisja zapoznała się również ze Sprawozdaniem z działalności Komendanta
Miejskiego Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Lubelskiego Powiatu Grodzkiego za rok 2020, nie przeprowadzając w tej sprawie
dodatkowej dyskusji.
Ad 12
Komisja zapoznała się z Informacją Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku
Publicznego „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców w 2020 roku.
Ad 13
Komisja zapoznała się z Informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin za 2020r.
Ad 14
Komisja zapoznała się z Informacją Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie o stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Lublina w 2020r.
Ad 15
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w
dniach 17 lutego – 15 marca 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w
dniach 16-25 marca 2021r.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 15:00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

