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P R OT O K Ó Ł
nr 32/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 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. 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 zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk
nr 1087-1).
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 10881 ).
5. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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 1086-1).
6. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta
Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 16 marca – 19 kwietnia 2021
r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta
Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 20-29 kwietnia 2021 r.(druk nr 10891).
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za
2020 rok (druk nr 1109-1).
8. Ocena zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1110-1).
9. 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).
10. Sprawy wniesione.
Porządek został przyjęty głosami: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”.

Ad 1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2020 roku (druk nr
1084-1).
W związku brakiem pytań do powyższego punktu Przewodniczący kazał zaprotokołować,
że Komisja zapoznała się i przyjęła powyższą informację.
Ad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1085-1).
W związku brakiem pytań do powyższego punktu ze strony członków Komisji
Przewodniczący poddał Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok
pod głosowanie. Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”,
1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 1087-1).
Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Popiel, który spytał czy jest jakaś autopoprawka do
projektu uchwały. Obecna na posiedzeniu Mirosława Puton – dyrektor Wydziału Budżetu i
księgowości wyjaśniła, że będzie ona na innych komisjach. W związku brakiem dalszych
pytań do powyższego punktu ze strony członków Komisji Przewodniczący poddał projekt
pod głosowanie. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0
„przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 10881 ).
Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Popiel, który spytał czy zmiana WPF-u wynika
jedynie ze zmiany uchwały budżetowej. Obecna na posiedzeniu Mirosława Puton –
dyrektor Wydziału Budżetu i księgowości wyjaśniła, że jest to jedyny powód do zmiany tej
uchwały. W związku brakiem dalszych pytań do powyższego punktu ze strony członków
Komisji Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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 1086-1).
W związku brakiem pytań do powyższego punktu ze strony członków Komisji
Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Projekt obwieszczenia został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujący się”.
Ad 6. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta
Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 16 marca – 19 kwietnia 2021
r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta
Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 20-29 kwietnia 2021 r.(druk nr 10891).

W związku brakiem pytań do powyższego punktu Przewodniczący kazał zaprotokołować,
że Komisja zapoznała się i przyjęła powyższą informację.
Ad 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
za 2020 rok (druk nr 1109-1).
W związku brakiem pytań do powyższego punktu Przewodniczący kazał zaprotokołować,
że Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe sprawozdanie
Ad 8. Ocena zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1110-1).
W związku brakiem pytań do powyższego punktu Przewodniczący kazał zaprotokołować,
że Komisja zapoznała się i przyjęła powyższą ocenę.
Ad 9. 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 brakiem pytań do powyższego punktu Przewodniczący kazał zaprotokołować,
że Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe sprawozdanie
Ad 10. Sprawy wniesione.
Jako pierwszy głos zabrał radny Eugeniusz Bielak, który zwrócił się o wprowadzenie na
następne posiedzenie punktu dotyczącego funkcjonowania Rad Dzielnic. Radny wyraził
swoje zastrzeżenia co do ich działania. Złożone zastrzeżenia dotyczyły niepodejmowania
wymaganych opinii dotyczących inwestycji na terenie poszczególnych dzielnic. Zwrócił się
też do Prezydenta Miasta o przekazanie informacji dotyczącej ilości uchwał podjętych
przez Rady Dzielnic na ten temat. Ponadto radny wyraził ubolewanie z powodu małej
aktywności Przewodniczących Rad Dzielnic w zakresie współpracy z Radą Miasta oraz
stwierdził, że członkowie rad dzielnic powinni mieć szkolenie w zakresie stosowania
statutów. Przewodniczący Komisji odnosząc się do prośby radnego stwierdził, że jego
zdaniem bardziej zasadnym byłoby przeprowadzenie oddzielnego posiedzenia na ten
temat po skonsultowaniu się z radami dzielnic co do możliwości technicznych na jego
przeprowadzenie. Następnie głos zabrał radny Piotr Popiel, który poparł stanowisko
radnego Eugeniusza Bielaka, a następnie zwrócił uwagę na brak obecności sekretarza czy
też wiceprezydenta miasta Lublin na posiedzeniu komisji. W dalszej kolejności odniósł się
do stanu czystości miasta Lublin podając przykłady miejsc, które ulegają zaśmieceniu w
związku ze spożywaniem alkoholu przez mieszkańców miasta oraz zaapelował do
przedstawicieli służb o zwiększenie monitoringu w zakresie spożywania alkoholu na
terenie publicznym i zwiększenia wystawiania mandatów w tym zakresie. Z wypowiedzią
radnego nie zgodziła się radna Elżbieta Dados oraz radny Zbigniew Jurkowski, którzy
wyrazili opinię, że większość mieszkańców Lublina zachowuje się we właściwy sposób.
Radna Elżbieta Dados dodała, że rady dzielnic działają prawidłowo i nie widzi potrzeby,
aby przeprowadzać szkolenie w zakresie stosowania przepisów prawa. Jeżeli jakiś radny
uważa, że konkretna rada dzielnicy ma braki w tym zakresie to powinien indywidualnie
przeszkolić konkretną radę. Następny w kolejności głos zabrał radny Adam Osiński, który
podzielił zastrzeżenia radnego Piotr Popiela co do czystości miasta, w szczególności
istnienia miejsc stale zanieczyszczanych przez osoby nadużywające alkohol. Po
wypowiedzi radnego głos został ponownie udzielony radnemu Eugeniuszowi Bielakowi,
który podziękował za pracę policji miejskiej i zwrócił się kontynuowanie tych działań. Do
wypowiedzi dołączył się radny Marcin Nowak, który zaproponował, aby komisja rozważyła

przyjęcie wniosku do rad dzielnic z prośbą o wytypowanie miejsc w których są problemy z
przestrzeganiem czystości w związku z ze spożywaniem alkoholu. Następnie głos zabrał
Jacek Kucharczyk - Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin, który omówił radnym
działania jakie straż miejska podejmuje w celu ochrony porządku w mieście Lublin.
Dyskusje zakończył radny Zbigniew Jurkowski, który poinformował, że wystąpi za
pośrednictwem służb Prezydenta do rad dzielnic o wyrażenie opinii o możliwościach
technicznych na udział w zdalnym posiedzeniu Komisji Samorządności i Porządku
Publicznego.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:50.
Protokołował:
/-/ Łukasz Kowalczyk
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

