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Protokół 31VIII/2021
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 2 grudnia 2021 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo – Ekonomicznej
Pan Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 2 grudnia 2021 roku uczestniczyło 6
radnych. Nieobecna była Radna Maja Zaborowska. Listy radnych obecnych na
posiedzeniach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu
uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia został zaopiniowany jednogłośnie 7 głosami „za”.
1. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin odnośnie przyjętych przez
Komisję Budżetowo - Ekonomiczną wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie
budżetu miasta Lublin na 2022 rok.
Pani Lucyna Sternik – Skarbnik Miasta Lublin przedstawiła stanowisko Pana
Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka odnośnie przyjętych przez Komisję Budżetowo
- Ekonomiczną wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu miasta
Lublin na 2022 rok. Wyjaśniając, iż w ramach prac Komisji Rady Miasta wpłynęło 185
wniosków na łączną kwotę ponad 216 mln zł. Pozytywną ocenę Prezydenta otrzymały 53
wnioski w tym 9 wniosków się powtarza. Z Rezerwy ogólnej celowej Rady Miasta
proponuje się przeznaczyć 510 tys. zł, w tym na zakup Trybun Mobilnych 100 tys. zł., 15
tys. zł na remont ulicy Dożynkowej. Kwotę 65 tys. zł. przeznaczyć na budowę
dodatkowego dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych usytuowanego przy ulicy
Głębokiej. Kwotę 50 tys. zł. na dokończenie oświetlenia ulicy Zadębie do skrzyżowania z
ulicą Kasprowicza. Kolejno przeznacza się 80 tys. zł. na dojazd do drogi w Szkole
Podstawowej nr 51 i 200 tys.zł. na przebudowę skweru przy ulicy Montażowej- zadanie to
będzie realizowane w cyklu 2 letnim. Łącznie zadanie będzie kosztowało 800 tys.zł. W
ramach środków na remonty dróg, które są zaplanowane w budżecie Miasta przeznacza
się kwotę 1 mln. 400 zł. w tym na remont ulicy Mackiewicza, remont chodników przy ulicy
Kazimierza Wielkiego, remontu chodników wzdłuż ulicy Janowskiej do ulicy Żeglarskiej.
Modernizacja skrzyżowania ulicy Koryznowej i Niepodległości. Remont chodnika na ulicy
Lubartowskiej, od Alei Solidarności do skrzyżowania z ulicą Ruską i ulicą Biernackiego
oraz remont ulicy Wyżynnej od głównego przebiegu do bloku do przebiegu ulicy Wyżynnej
16 oraz wykonanie pierwszego etapu ulicy Wiejskiej od ulicy Malczewskiego do ulicy
Koryznowej. Natomiast w ramach bieżącego utrzymania dróg będzie wykonane zadanie
polegające na utwardzeniu nawierzchni Stary Gaj na odcinku 600 metrów oraz
nawierzchnia przy ulicy Grodzickiego. Kolejne zadania będą realizowane w ramach
utrzymania zieleni. Kolejnym zadaniem jest leczenie zabytkowego starodrzewiu na
cmentarzu przy ulicy Pszczelej. Następne zadanie to przeznaczenie środków na
utrzymanie skweru przy ulicy Krężnickiej 125. W ramach środków Wydziału Sportu będą
sfinansowane na organizacje turnieju piłkarskiego dla dzieci zamieszkałych w Dzielnicy
Zemborzyce i Wrotków. Następnie dwa zadania będą wykonane przez ZNK. Z kolei z
zadań oświatowych proponuje się w ramach planu finansowego z działu 801, mogą być
finansowane ze środków z wydzielonego rachunku danej Szkoły. Radny Piotr Breś
poprosił o łączną kwotę przyjętych przez Pana Prezydenta wniosków do budżetu Miasta
Lublin. W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że jest to kwota 40 mln 70 tys.zł.
Radny Eugeniusz Bielak zapytał o remont ulicy Montażowej. W odpowiedzi pani Skarbnik
wyjaśniła, że zadanie nie jest ujęte, wynika to z braku środków. Radny pan Bartosz Margul
wyjaśnił, że w zeszłym roku środki, które zostały przeznaczone na remont, nie zostały
wydatkowane, ponieważ projektant zrobił błędy, które były długo poprawiane. I w związku

z tym wszystko się przesunęło. W odpowiedzi na zapytanie radnej Jadwigi Mach co do
Trybun Mobilnych pani Skarbnik wyjaśniła, że wniosek dotyczy obiektu, który jest przy
ulicy Magnoliowej, tam jest wybudowane boisko do rugby, a teraz jest budowany budynek
szatniowy i ostatnim elementem brakującym są mobilne trybuny. Wniosek był na kwotę
większą, ale obejmował trybuny na liczbę 800. Natomiast zostało zaproponowane z uwagi
na sytuację 100 tys. i to wystarczy na 320 miejsc. A jeśli okaże się, że liczba miejsc jest
niewystarczająca będzie możliwe dostarczanie sukcesywnie nowych miejsc. Natomiast co
do ulic Janowskiej i ulicy Lubartowskiej jest proponowana kwota 100 tys. zł. Jest także
proponowane pozostawienie 300 tys zł gdyby koszt okazał się większy. Pani Skarbnik
wyjaśniła, że wnioski państwa radnych są dokładnie w takich wielkościach jakie zostały
proponowane i plan na nie jest zapewniony. Na pewno służby miasta dołożą wszelkich
starań, aby je zrealizować. Pani radna Jadwiga Mach poprosiła o wstępna informację na
temat budynku Astorii.
W związku z brakiem dalszych pytań Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z powyższym stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin
odnośnie przyjętych przez Komisję Budżetowo - Ekonomiczną wniosków w sprawie
wprowadzenia zmian w projekcie budżetu miasta Lublin na 2022 rok.
2. Przeprowadzenie głosowania nad stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania.
Komisja w głosowaniu: 3 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, pozytywnie
zaopiniowała powyższe stanowisko.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1258-1) wraz
z przyjętymi zmianami.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania.
Komisja w głosowaniu: 3 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu miasta Lublin na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na lata 2022- 2045
(druk nr 1259-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania.
Komisja w głosowaniu: 3 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, pozytywnie
zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową miasta Lublin na lata 2022- 2045.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Komisji BudżetowoEkonomicznej Pan Bartosz Margul podziękował wszystkim uczestnikom za udział
w posiedzeniu Komisji.
Posiedzenie trwało od godz 15.00 do godz 16.10
Protokółowała:
/-/ Marta Garbińska
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/-/ Bartosz Margul

