BRM-III.0012.7.10.2021
Protokół nr 37/VIII/2021
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 8 września 2021 roku
I Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.
II W posiedzeniu uczestniczyło dziewięcioro członków Komisji, co stanowi quorum
niezbędne do opiniowania spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
III W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście.
IV Porządek posiedzenia:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr 11821).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według
stanu na dzień 30.06.2021 r. (druk nr 1183-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1180-1).
4. 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).
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do Inicjatywy bilateralnej „Youth
for the City, City for Youth” współfinansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2014-2021 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (druk nr 12071).
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie propozycji podziału środków finansowych na prace
konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, przekazane pismami Zastępcy
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1.07.2021 roku.
7. Stanowisko Rady Miasta Lublin w sprawie wolności mediów (druk nr 1179-1)
8. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała radnych
oraz gości i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała.
Ad.1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr
1182-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby w protokole
znalazł się zapis, że Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Stanowisko Komisji:
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Ad.2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30.06.2021 r. (druk nr 1183-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby w protokole
znalazł się zapis, że Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Stanowisko Komisji:
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
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Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021
rok (druk nr 1180-1) z autopoprawkami (druki nr 1180-2 i 1180-3).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.4. 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) z autopoprawkami (druki nr 1181-2 i 1181-3).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do Inicjatywy
bilateralnej „Youth for the City, City for Youth” współfinansowanej ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej (druk nr 1207-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie propozycji podziału środków finansowych na
prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, przekazane pismami Zastępcy
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1.07.2021 roku oraz z dnia 1.09.2021:
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie kolejno wszystkie złożone wnioski
o dofinansowanie prac konserwatorskich:
1) pismo znak: MKZ-IN-I.4125.7.2021 – w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 1 głos,
„wstrzymujący się” 1 głos – wniosek zaopiniowany pozytywnie;
2) pismo znak: MKZ-IN-I.4125.10.2021 - w głosowaniu: „za” 5 głosów, „przeciw” 3 głosy,
„wstrzymujący się” 2 głosy - wniosek zaopiniowany pozytywnie;
3) pismo znak: MKZ-IN-I.4125.11.2021 - w głosowaniu: „za” 4 głosy, „przeciw” 4 głosy,
„wstrzymujący się” 1 głos – wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów;
4) pismo znak: MKZ-IN-I.4125.13.2021 - w głosowaniu: „za” 4 głosy, „przeciw” 2 głosy,
„wstrzymujący się” 3 głosy - wniosek zaopiniowany pozytywnie;
5) pismo znak: MKZ-IN-I.4125.14.2021 - w głosowaniu: „za” 4 głosy, „przeciw” 2 głosy,
„wstrzymujący się” 2 głosy - wniosek zaopiniowany pozytywnie;
6) pismo znak: MKZ-IN-I.4125.15.2021 – w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujący się” 1 głos - wniosek zaopiniowany pozytywnie;
7) pismo znak: MKZ-IN-I.4125.12.2021 – w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujący się” 1 głos - wniosek zaopiniowany pozytywnie;
Radny Bartosz Margul zwrócił uwagę, że wnioskodawcy proszący o zmianę zakresu
robót nie chcą rezygnować z dofinansowania od miasta. Starają się o zmniejszenie
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zakresu o roboty, które oni mieli sfinansować, a to wydaje się nieuczciwe. Jeżeli z jakiegoś
powodu musi nastąpić zmniejszenie zakresu, to powinno być określone procentowo
i o takie wyliczenia powinien być pomniejszony wkład miasta. Zasugerował opracowanie
regulaminu przyznawania dotacji na takie zadania.
Ad.7. Projekt stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie wolności mediów (druk nr
1179-1) – projekt grupy radnych.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt stanowiska (w głosowaniu: „za” 8 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.8. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Maja Zaborowska poinformowała, że pisma skierowane do
wiadomości Komisji znajdują się w „Aktówce” i poprosiła o zapoznanie się z nimi.
Przewodnicząca Komisji podziękowała za wieloletnią i owocną współpracę
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, panu Hubertowi Mącikowi, przechodzącemu na
stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie przewodnicząca
powitała, z nadzieją na równie dobrą współpracę, nowego Miejskiego Konserwatora
Zabytków, panią Katarzynę Czerlunczakiewicz.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 18:10 do godziny
19:11.
Obrady prowadziła:
Protokółował:

Przewodnicząca Komisji

/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Maja Zaborowska

3

