BRM-III.0012.10.7.2021

Protokół nr 30
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 21 czerwca 2021 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Ratuszu, w sali nr 2, trwało od godz.16.00 do
16.30.
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. W posiedzeniu
uczestniczyli także dyrektorzy wydziałów UM i jednostek.
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.Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1140-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 11481).

3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1147-1).
4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020 rok, wraz z opinią
RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Lublin za 2020 rok (druk nr 1143 - 1).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk
nr 1145-1).

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 11461).

7. Projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin (druk
nr 1144-1).

8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
działających na terenie miasta Lublin (druk nr 1157-1)
9. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1.Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1140-1).

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy dokument.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Miasta Lublin
6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

za 2020 rok –

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr
1148-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały .
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1147-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej ML z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020 rok, wraz z
opinią RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla
Prezydenta Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1143-1).
Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole - Komisja zapoznała się z ww. dokumentami.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1145-1).
Przewodnicząca poddała pod dyskusję projekt uchwały. Jako pierwszy głos zabrał radny
Piotr Breś, który zapytał o kwotę 6 milionów 700 tys zł zapisaną w projekcie uchwały po
stronie wydatków jako zwiększenie środków z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Radny zauważył, że pobierane opłaty od mieszkańców miały zabezpieczyć wydatek związany z realizacją zadania, a z tego zapisu wynika, że trzeba
finansować z budżetu miasta. Ponadto zapytał o przebieg przetargu na wyłonienie firm
świadczących usługę wywozu nieczystości. Pani Mirosława Puton Dyrektor Wydziału
Budżetu i Księgowości poinformowała, że kwota wymieniona przez radnego jest zapisana w dochodach i wydatkach. Zwiększone zostały dochody z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w związku ze zmianą od 1 lipca br.stawek oraz sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami określonymi w uchwale Rady Miasta Lublin przyjętej 29 kwietnia 2021 r. Postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest w toku. Pani dyrektor zapewniła, że będzie utrzymana ciągłość
świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W okresie przejściowym,
odpady od mieszkańców będą odbierały te same firmy, które świadczą usługi obecnie –
zostały przedłużone z nimi umowy.
Kolejne pytanie radnego Piotra Bresia dotyczyło zwiększenia wydatków o kwotę 2 mln zł
z przeznaczeniem na utrzymanie komunalnych obiektów sportowych. Radny wyraził zaniepokojenie faktem, iż w ubiegłym roku dofinansowano MOSiR „Bystrzycę” Sp. z o.o kwo tą 7mln zł, a już na początku roku 2021 przekazano jej 2 mln zł. Obecnie po raz kolejny.
Radny pytał o bilans spółki za ubiegły rok, poprosił o jego udostępnienie przed sesją Rady
Miasta tj. przed 24 czerwca.
Pani Mirosława Puton wyjaśniła, że spółka zwróciła się do Prezydenta o dokapitalizowanie w związku z trudną sytuacją finansową zagrażającą utratą płynności. Przychody drastycznie spadły w związku z pandemią, podczas której obiekty sportowe były zamknięte,
zatem nie przynosiły dochodu. Pani dyrektor zobowiązała się przekazać radnemu bilans
Spółki z o.o MOSiR „Bystrzyca”. Radna Jadwiga Mach zapytała o rodzaj zadań , które
będą przyjęte do realizacji w ramach zwiększenia planowanych wydatków o 2 mln 800
tys. zł w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej . Pani Iwona Haponiuk

z-ca dyrektora w Wydziale Sportu wyjśniła, że w II pólroczu będą ogłoszone konkursy
ofert na przeprowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży. Szacunkowy koszt
tego zadania to ok. 800 tys. zł .Ta kwota była zaplanowana na bazie doświadczeń z ubiegłego roku, pozostałe środki będą przeznaczone na sport seniorski. Radna poprosiła pa nią dyrektor o informację zawierającą wykaz dotacji przyznanych w ubiegłym roku na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i planowanych w tym roku, z takimi danymi
jak: zadanie, nazwa podmiotu realizującego to zadanie wraz z kwotą dotacji, którą otrzy mał .
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 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr
1146-1).

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 7. Projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin
(druk nr 1144-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 9 głosów „za”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 1157-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 9 głosów „za”.
Ad 9. W ramach punktu „Sprawy wniesione” radny Zbigniew Jurkowski podziękował radnym za pomoc w organizacji i udział w 11 edycji Festynu „Pasje ludzi pozytywnie zakręconych”. Szczególne podziękowania skierował do p.Jerzego Kusia dyrektora Wydziału
Zdrowia i Profilaktyki, który zorganizował podczas festynu stoisko promujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracownicy wydziału informowali osoby zainteresowane o możliwościach rozwiązania problemu poprzez podjęcie leczenia i terapii.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i dyrektorom za
udział w posiedzeniu.
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