BRM-III.0012.4.8.2021
Protokół 35/VIII/2021
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
z dnia 8 września 2021 roku
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Monika
Kwiatkowska. W obradach Komisji uczestniczyło 10. radnych zapewniając tym samym
wymagane kworum.
Listy radnych obecnych na posiedzeniu stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o nowych dokumentach przekazanych przez
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia przez Komisję:
•
•
•

Pismo Prezydenta Miasta Lublin wnoszące wycofanie z porządku obrad projektu
na druku nr 1197-1. Na podstawie tego pisma wykreślono punkt 16. porządku posiedzenia.
Pismo Prezydenta Miasta Lublin wnoszące wycofanie z porządku obrad projektu
na druku nr 1199-1. Na podstawie tego pisma wykreślono punkt 18. porządku posiedzenia.
Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Lublin na 2021 rok (druk nr 1180-2) i (druk nr 1180-3).

•

Autopoprawki do projektu 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 1181-2) i (druk nr 1181-3).

•

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1205-2).

•

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (druk nr 1213-1).
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku posiedzenia jako punkt 5
w głosowaniu - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

•

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w rejonie
ul. Józefa Franczaka "Lalka" oraz osoby fizycznej położonej w Lublinie przy
ul. Królowej Bony (druk nr 1214-1).
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku posiedzenia jako punkt 22
w głosowaniu - 6 głosów „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Radny Piotr Popiel, przedstawiciel projektodawców projekt grupy radnych, zaproponował, aby projekt grupy radnych na druku nr 1211-1 był rozpatrywany jako punkt 1. porządku posiedzenia, ze względu na obecność mieszkańców zainteresowanych tematem
którego dotyczy ten punkt. Wniosek został przyjęty w głosowaniu 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Więcej wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji nie
zgłoszono.
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Realizacja porządku posiedzenia:
1. (Punkt przeniesiony na podstawie przyjętego wniosku) Projekt uchwały w sprawie

zmiany uchwały nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (druk nr 1211-1) - projekt grupy radnych.
Pan Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem, na prośbę
Przewodniczącej Komisji przedstawił informacje dotyczące: a. zestawienia sprzedaży mieszkań z zasobu Miasta Lublin w latach 2012-2021; b. zestawienia zinwentaryzowanych powierzchni podlegających usłudze najmu w kamienicy przy
ul. Jezuickiej 14 wraz zaległościami czynszowymi; c. zestawienia remontów w latach 2007-2021 w rozbiciu na remonty poszczególnych lokali, remonty klatki schodowej, schodów do budynku, ogrodzenia, elewacji, dachu oraz instalacji wod.kan., elektrycznej, gazowej i c.o.; d. ilości osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Lublin w rozbiciu na osoby
kwalifikowane na zasadach ogólnych oraz wychowanków domów dziecka i rodzin
zastępczych w kontekście kolejki, a także czasu oczekiwania na najem lokali;
e. zestawienia operatów szacunkowych mieszkań w kamienicy przy ul. Jezuickiej
14 z możliwością bonifikat przy hipotetycznym założeniu, że przedmiotowa kamienica jest przeznaczona do sprzedaży przez Miasto Lublin. Następnie pan Arkadiusz Nahuluk zwrócił uwagę, że najemcy mieszkań kamienicy przy ul. Jezuickiej
14 starający się o możliwość wykupu tych mieszkań, mają prawo do zajmowania
tych mieszkań, nikt im tych mieszkań nie zabierze, a w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą na mocy art. 691 Kodeksu cywilnego. Wymienione osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu aż do chwili jego śmierci. Natomiast, nawet gdyby Miasto chciałoby sprzedać tę kamienicę w przetargu lub ze
wskazaniem (np. zamiana) to nie może tego zrobić do momentu skorzystania
przez aktualnych najemców z możliwości pierwokupu, a ponadto najemców chroni
ustawa o ochronie praw lokatorów. Radni zwrócili się o możliwość zapoznania się
z treścią umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie” obejmującego budynek przy ul.
Jezuickiej oraz z wszelkimi sprawami finansowymi związanymi z tą umową, a także ze strukturą najmu lokali w tej kamienicy z uwzględnieniem praw wykupu. Dyrektor Nahuluk wyjaśnił, że fakt wyłączenia ze sprzedaży lokali z kamienicy przy
Jezuickiej 14 jest spowodowany funkcjonowaniem aktualnie obowiązującej uchwały Nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin
(§ 1 ust. 2 pkt. 1 i pkt 8 ). Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne
w budynkach usytuowanych na nieruchomościach stanowiących w 100 % własność Gminy Lublin (§ 1 ust. 2 pkt 1) oraz lokale w budynkach na Starym Mieście,
za wyjątkiem budynków, w których sprzedaż lokali rozpoczęta została przed wejściem w życie ww. uchwały (§ 1 ust. 2 pkt 8). W związku z tym Gmina Lublin nie
planowała i nie planuje działań dot. sprzedaży lokali w przedmiotowym budynku,
jak również nie planuje zmiany uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Lublin, umożliwiającej prowadzenie tej sprzedaży. Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu przedstawicielce mieszkańców przedmiotowej kamienicy, która poprosiła o informacje dotyczące bieżą-
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cych kosztów utrzymania kamienicy i zaznaczyła, że możliwość prowadzenia
sprzedaży lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku zakładała zmiana
uchwały Nr 936/XXXVIII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r., a następnie uchwała Nr
1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin, w wyniku której została przeprowadzona inwentaryzacja budynku, z zaznaczeniem celowości, a tym celem była mianowicie sprzedaż budynku. Dyrektor Nahuluk wyjaśnił, że z powodu licznych błędów ww. inwentaryzacja nigdy nie została
przyjęta. Przedstawicielki mieszkańców zaapelowały do radnych Komisji o wyrażenie zgody na sprzedaż cząstkową i o pozytywne zaopiniowanie powyższego projektu uchwały. Radni projektodawcy tego projektu uchwały wysłuchali informacji
pana Arkadiusza Nahuluka, że najemcy mieszkań mają prawo do zajmowania tych
mieszkań i nikt im tych mieszkań nie zabierze, a w razie śmierci najemcy lokalu
dzieci i współmałżonkowie wstąpią w stosunek najmu lokalu. Jednocześnie projektodawcy przekonywali do pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały biorąc pod
uwagę możliwość zmiany przepisów dla najemców i ich najbliższej rodziny na
mniej korzystne niż obecnie. Powoływali się także na zmniejszenie się kosztów zarządu nieruchomością ponoszone przez Gminę Lublin, na historię prób wykupienia
tych mieszkań, społeczny wydźwięk, oraz fakt, że Gmina Lublin osiągnie dochód
ze sprzedaży tej nieruchomości i corocznego podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii - 4 głosy „za”, 6 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
2. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr

1182-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin we-

dług stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku (druk nr 1183-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała zapis w protokole, że Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

(druk nr 1180-1) wraz z dwiema autopoprawkami (druk nr 1180-2) i (druk nr
1180-3).
Radny Stanisław Brzozowski zapytał się o pozycję w rozdziale 85195 dotyczącą
wprowadzenia (w kwocie 30 000 zł) środków na działania promocyjne w celu
zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
wnosząc wiele swoich wątpliwości, zarówno do tych działań oraz samej idei szczepienia preparatami, niesłusznie wg. radnego zwanymi szczepionkami, jak i m.in.
braku odpowiedzialności za efekty uboczne koncernów farmaceutycznych, braku
dyskusji w mediach zwolenników i przeciwników szczepień, a także możliwości segregacji społeczeństwa na zaszczepionych i niezaszczepionych. Pani Lucyna
Sternik, Skarbnik Miasta Lublin poinformowała, że środki w ramach promocji
szczepień w kwocie 30 tys. zł zostały przyznane na konkretny cel przez Wojewodę
Lubelskiego bez wcześniejszego wnioskowania ze strony Miasta Lublin i podlegają
rozliczeniu. Obowiązkiem Miasta jest stworzenie możliwości mieszkańcom do podjęcia decyzji czy się szczepić, czy nie i ta decyzja należy tylko do mieszkańców,
a miasto ma stworzyć ku temu warunki, poprzez różne działania, m.in. tworząc dodatkowe punkty szczepień, takie jak na Icemanii - obiekcie MOSiR. Następnie pani
Lucyna Sternik odpowiadając na pytania radnych dotyczących rozdysponowania
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rezerw celowych poinformowała, że należy to do kompetencji Prezydenta, więc nie
ma potrzeby omawiać tego działania na sesji Rady Miasta, w odróżnieniu od przesuwania środków między działami lub rozdysponowania środków skierowanych do
wydatkowania w formie dotacji. Ponadto pani Skarbnik wyjaśniła, że z powodu
pandemii największy spadek wpływów miasto zanotowało w wyniku spadku sprzedaży biletów MPK (ok. 30 mln zł w skali roku), ok 1 mln zł z powodu ulg dla dzierżawców i ok. 300 tys. zł w związku ze zwolnieniem z podatku ogródków na samym
Krakowskim Przedmieściu. Z podatku PIT nie wpłynęło do budżetu Miasta 80 mln
zł z powodu pandemii i zmian systemowych. Prawie każda dziedzina została dotknięta przez pandemię, np.: nie działały szkoły więc nie było wpływów z opłat
w bursach internatach za wynajem stołówek; nie było nowych przyjęć do Domów
Pomocy Społecznej więc nie było wpłat od nowych pensjonariuszy.
Projekt uchwały wraz z dwiema autopoprawkami został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
5. 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 1181-1) wraz z dwiema autopoprawkami (druk nr 1181-2) i (druk nr 1181-3).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały wraz z dwiema autopoprawkami został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (druk nr 1213-1).
Pani Skarbnik poinformowała, że zaciągnięcie pożyczki zaplanowane zostało
w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości 2.000.000,00 zł. Aktualnie w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych proponuje się zmniejszenie
wartości pożyczki do kwoty 1.742.910,00 zł oraz zmianę harmonogramu wypłat,
z tego w roku: 2021 r. - 1.179.354,74 zł, 2022 r. - 563.555,26 zł. Środki uzyskane z
przedmiotowej pożyczki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn.
„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej”. Zaciągnięcie pożyczki zaplanowane zostało w uchwale budżetowej na
2021 rok w wysokości 2.000.000,00 zł. Aktualnie w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych proponuje się zmniejszenie wartości pożyczki do kwoty
1.742.910,00 zł oraz zmianę harmonogramu wypłat, z tego w roku: 2021 r. 1.179.354,74 zł, 2022 r. - 563.555,26 zł.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowa-

dzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 1184-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
8. Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych - urządzeń

użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na
pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki
monet (druk nr 1208-1).
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W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu parkingów funkcjonujących w systemie par-

kuj i jedź (P+R) w Mieście Lublin (druk nr 1201-1).
Pan Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego wyjaśniając zarzuty
radnych, co do nadmiernego skomplikowania regulaminu parkingów funkcjonujących w systemie parkuj i jedź, poinformował, że regulamin musi przewidywać
wszystkie sytuacje, i te dotyczące opłat za korzystanie z tych obiektów, i te związane z wyłączeniem z odpowiedzialności cywilnej i inne. Parkingi te nie będą udostępniane wszystkim mieszkańcom, ale mają być udostępnione wszystkim użytkownikom transportu zbiorowego, a po wejściu w życie programu Lubika, będzie
możliwość powiązania numeru rejestracyjnego samochodu z biletem komunikacji
publicznej.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 795/XXIV/2020 Rady Miasta Lu-

blin z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy
Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (druk nr 1202-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządo-

wego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (druk nr 1203-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie

Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 1204-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
13. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej gminnej

nr 106305L - ul. Hanki Ordonówny poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr
1185-1).
Pan Adam Borowy, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów wyjaśnił, że pozbawienie kategorii drogi gminnej działki nr 34/5 (obr. 19, ark. 5) umożliwi transakcję
zamiany gruntu przez Gminę Lublin, a pozbawienie kategorii drogi gminnej nie
spowoduje zmniejszenia się miejsc parkingowych przypisanych okolicznym budynkom. Powyższa zamiana gruntu ma na celu powiększenie terenu stanowiącego
własność Gminy Lublin na osiedlu Rudnik przeznaczonego pod planowaną inwestycję miejską - budowę szkoły.
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Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowe-

go stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie (druk nr 1193-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocy-

klowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul.
Droga Męczenników Majdanka 34 w Lublinie (druk nr 1194-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowe-

go usytuowanego w budynku przy ul. Skośnej 3 w Lublinie (druk nr 1195-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowe-

go usytuowanego w budynku przy ul. Targowej 2/Lubartowskiej 45 w Lublinie
(druk nr 1196-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego

własność Gminy Lublin wynoszącego 1427/145209 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Topolowej 7 (druk nr 1198-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości grunto-

wych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki handlowej położonych
w Lublinie przy ul. Hanki Ordonówny oraz ul. Majerankowej 3 (druk nr 1200-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w na-

jem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lublin (druk nr 1205-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1205-2).
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Pan Arkadiusz Nahuluk, spytany o użyczenie lokalu 16,5 mkw. znajdującego się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Rzeckiego 10 na parterze
w części sportowej szkoły, z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „TERMED”, wyjaśnił, że decyzja o użyczeniu
należy do dyrektora szkoły, a jego wniosek o użyczenie zaopiniował pozytywnie
Wydział Oświaty i Wychowania.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
21. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr

1206-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości

gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w rejonie
ul. Józefa Franczaka „Lalka” oraz osoby fizycznej położonej w Lublinie przy ul.
Królowej Bony (druk nr 1214-1).
Pan Arkadiusz Nahuluk poinformował, że w punkcie 10. porządku dzisiejszego posiedzenia radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie wycofania
się z aportu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o.
Wycofanie z aportu wynika z planowanej w tym projekcie uchwały zamiany przedmiotowych nieruchomości, dzięki czemu zrealizowana zostanie budowa budynków
mieszkalnych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, a powstałe
lokale mieszkalne zostaną przeznaczone do wynajęcia dla osób starających się
o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Lublin.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
23. Sprawy wniesione.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz.16.00 do godz. 18.10.

Protokołował

Przewodnicząca Komisji

/-/ Włodzimierz Królikowski

/-/ Monika Kwiatkowska
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