BRM-III.0014.9.7.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 35/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 21 czerwca 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. 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
1148-1).
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 1146-1).
7. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (druk nr 1142-1).
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach grantu z
Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy „Inter City Grants” oraz
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2021 na
rzecz wielostronnej współpracy samorządów Lublina, Wrocławia i Krakowa (druk
nr 1165-1).
9. Projekt obwieszczenia Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich
pobierania. (druk nr 1169-1)
10. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
18 maja 15 czerwca 2021r. oraz w dniach 16 – 24 czerwca 2021r. (druk nr 1151-1).
11. Sprawy wniesione.
Ad 1
Członkowie Komisji nie zgłaszali żadnych pytań do Raportu o stanie Miasta Lublin za
2020 rok, wobec czego dokument został poddany pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 rok, w
głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
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Ad 2
Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin wobec braku
pytań ze strony członków Komisji został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Analogicznie do poprzedniego projektu projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Lublin za 2020 rok został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 2 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 4
Komisja zapoznała 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. Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań w sprawie
tych dokumentów.
Ad 5
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został, wobec pytań ze strony członków Komisji, od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.

zaopiniowany

pozytywnie, głosami: 5 „za”,

Ad 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 rok, analogicznie do poprzednich projektów został od razu poddany pod
głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 7
Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został również poddany pod
głosowanie. Na wątpliwości radnego Eugeniusza Bielaka, który pytał o wybór
kandydatów do ww. Komisji, Przewodniczący Komisji Zbigniew Jurkowski
odpowiedział, że będą oni wybierani dopiero na sesji RM.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 8
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach grantu z
Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy „Inter City Grants” oraz zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2021 na rzecz wielostronnej
współpracy samorządów Lublina, Wrocławia i Krakowa został poddany pod głosowanie
bez dodatkowej dyskusji.
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Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 9
Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin
oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania został również poddany pod
głosowanie bez dodatkowej dyskusji.
Projekt obwieszczenia został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 1 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 10
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 18 maja 15 czerwca 2021r. oraz w dniach 16 – 24 czerwca 2021r.
Ad 11
W ramach spraw wniesionych radny Piotr Popiel przypomniał, że 3 lipca przypada
rocznika „cudu lubelskiego” i obchody tego święta odbędą się w Archikatedrze Lubelskiej,
w związku z czym radny poprosił przedstawicieli służb miejskich o odpowiednie
zabezpieczenie tych obchodów, gdyż w ubiegłym roku dochodziło do różnych
niespodziewanych sytuacji. Przewodniczący Komisji Zbigniew Jurkowski wyraził
zdanie, że służby bezpieczeństwa dbają zawsze o odpowiednie zabezpieczenie wszelkich
obchodów oraz imprez z udziałem dużej liczby mieszkańców, jednak są sytuacje
nieprzewidywane, na które trzeba reagować na bieżąco. Przewodniczący podziękował
przy okazji za bardzo dobre zabezpieczenie porządkowe XI Festynu „Pasje ludzi
pozytywnie zakręconych”, który odbył się 13 czerwca na Placu Litewskim.
Radny Adam Osiński z kolei poruszył problem dzików, które wchodzą do miasta od
wszystkich stron i niszczą uprawy, jak chociażby ma to miejsce na terenie ogródków
działkowych na Zawilcowej. W tej samej sprawie z prośbą o rozwiązanie problemu i
wyjaśnienie w czyich kompetencjach to leży zwrócił się radny Piotr Popiel. Zarówno
Komendant Straży Miejskiej Pan Jacek Kucharczyk jak i Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Pan Jerzy Ostrowski
informowali, że zarówno odstrzał tych zwierząt jak i ich usypianie i wywożenie nie leży w
kompetencjach Straży Miejskiej ani Policji, a wykonywać to może jedynie lekarz
weterynarii i takie przypadki są zgłaszane przez służby miejskie do kliniki małych zwierząt.
Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Mirosława Puton potwierdziła, że jeśli
chodzi o usypianie i zabieranie dzikich zwierząt to miasto ma podpisaną umowę z kliniką
na wszelkie tego typu działania.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:30.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji

/-/ Zbigniew Jurkowski

