BRM-III.0014.9.8.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 36/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2021r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyło 8-u członków Komisji, zgodnie z załączonymi
listami obecności (zał. 1 i 2). Nieobecna była radna Elżbieta Dados. Ponadto w
posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr
1182-1).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30.06.2021r. (druk nr 1183-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1180-1).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1181-1).
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
30 stycznia 2020r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów
publicznych (druk nr 1187-1).
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 1210-1).
7. Projekt stanowiska w sprawie wolności mediów (druk nr 1179-1) – projekt grupy
radnych.
8. Projekt stanowiska w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe
(druk nr 1212-1) – projekt grupy radnych.
9. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 16
czerwca – 31 sierpnia 2021r. oraz zaplanowanych wyjazdach w dniach 1-9 września
2021r. (druk nr 1188-1).
10. Sprawy wniesione.
Ad 1
Komisja zapoznała się z Informacją z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze
2021r., nie przeprowadzając w tej sprawie dodatkowej dyskusji.
Ad 2
Komisja zapoznała się z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
miasta Lublin według stanu na dzień 30.06.2021r. Nikt z członków Komisji nie zgłaszał
pytał w tej sprawie.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został poddany pod dyskusję.
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Radny Piotr Breś pytał o to ile w tym roku, zgodnie z przetargiem, miasto wyda na
system gospodarowania odpadami i o ile większa jest to kwota niż w roku ubiegłym. Pani
Mirosława Puton Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości odpowiedziała, że
miasto wyda na ten cel co najmniej 95 400 tys. zł., zaś w roku poprzednim wydało 80
700 tys. zł.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 4 „za”, 2 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 4
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został
decyzją Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 5
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30
stycznia 2020r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych wzorem
poprzedniego projektu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu, wobec braku pytań ze strony
członków Komisji został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 7
Projekt stanowiska w sprawie wolności mediów został poddany pod dyskusję. Radny
Eugeniusz Bielak wyraził zdanie, że w Polsce są wolne media i nie ma podstaw do
podejmowania takiego stanowiska.
Następnie projekt został poddany pod głosowanie.
Projekt stanowiska został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 4 „za”,
3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 8
Projekt stanowiska w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe został
decyzją radnych od razu poddany pod głosowanie, bez przeprowadzania dodatkowej
dyskusji.
Projekt stanowiska został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 4 „za”,
3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 9
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 16
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czerwca – 31 sierpnia 2021r. oraz zaplanowanych wyjazdach w dniach 1-9 września
2021r. Członkowie Komisji nie zgłaszali dodatkowych pytań do przedstawionej
Informacji.
Ad 10
W ramach spraw wniesionych głos zabrał radny Adam Osiński, który zgłosił problem
z parkowaniem w rejonie ulic: Zielone Wzgórze i Wędrowna, gdzie samochody parkują
po obu stronach ulicy. Komendant Straży Miejskiej Pan Jacek Kucharczyk wyjaśniał,
że Straż Miejska patroluje ten teren miasta, ale służby sprawdzą raz jeszcze jak to
wygląda jeśli chodzi o parkowanie samochodów.
Ponadto Przewodniczący Komisji Zbigniew Jurkowski, podając swój przykład,
poruszył problem braku bezpieczeństwa w internecie, ostrzegając przed tym wszystkich
obecnych.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:20.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji

/-/ Zbigniew Jurkowski

