BRM-III.0014.9.13.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 41/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 13 grudnia 2021r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyło 7-u członków Komisji, zgodnie z załączonymi
listami obecności (zał. 1 i 2). Nieobecni byli radni: Elżbieta Dados i Monika Orzechowska.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. „Zadbajmy o zdrowie nowych członków Komisji Samorządności i Porządku
Publicznego.” - prelegent prof. dr hab. Ryszard Naskręcki Dyrektor Centrum
ECOTECH-COMPLEX
2. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk
nr 1258-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1258-2), po uprzednim zapoznaniu się z
uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Rady
Miasta Lublin na 2022 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 1259-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1259-2), po uprzednim zapoznaniu się z
uchwałą RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały RML w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1291-1).
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 1292-1).
6. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin (druk nr 1288-1).
7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r. (druk nr 1290-1).
8. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
8 listopada – 7 grudnia 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w
dniach 8-16 grudnia 2021r. (druk nr 1297-1).
9. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
10. Sprawy wniesione.
Ad 1
Komisja wysłuchała informacji Dyrektora Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie na
temat kierunków badań oraz realizowanych przez centrum projektów badawczych. Pan
Dyrektor omawiał misję placówki oraz dotychczasowe osiągnięcia odpowiadające
potrzebom społeczno-gospodarczym, związane z czterema obszarami takimi jak: zdrowie,
ekologia, żywność i rolnictwo. Ecotech wspiera firmy, które prowadzą różnego rodzaju
projekty badawcze i korzystają z osiągnięć centrum. Do największych z nich należy
rezonans magnetyczny 7 Tesla MRI, jedyny taki w Polsce i jeden z kilkunastu na świecie,
który w porównaniu ze zwykłym rezonansem (zazwyczaj 1,5 teslowym) pozwala na
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stosowanie dużo większej indukcji magnetycznej, a tym samym wykonywanie dużo
dokładniejszych i bardziej zaawansowanych badań. W ostatnim czasie w ramach
Ecotechu powstało Centrum Badań Zmian Klimatu. Bardzo aktywna jest działalność
centrum w tzw. konsorcjum biometanowym. Co do dalszych planów i wyzwań to obejmują
one w chwili obecnej trzy kategorie problemów: zmiany klimatyczne, bioenergetykę,
opartą na biometanie i wodorze oraz prace badawcze epidemią krótkowzroczności.
Komisja zapoznała się z przedstawionymi informacjami.
Ad 2
Członkowie Komisji nie zgłaszali dodatkowych pytań do projektu uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok oraz autopoprawki do projektu, wobec
czego projekt został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok, wraz
z autopoprawką, został przez Komisję zaopiniowany negatywnie, głosami: 3 „za”,
4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, wraz
z autopoprawką został, analogicznie do poprzedniego projektu, poddany pod
głosowanie, bez przeprowadzania dyskusji.
Przedmiotowy projekt uchwały, wraz z autopoprawką, został przez Komisję
zaopiniowany negatywnie, głosami: 3 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 4
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został poddany pod dyskusję. Autopoprawkę do projektu przedstawiła Pani Mirosława
Puton Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości. Swoją opinię odnośnie
przedstawionych informacji wyraził radny Piotr Breś, który stwierdził, że jest
zszokowany faktym, że jest ponad 100 mln zł ubytku w dochodach miasta. Zdaniem
radnego jest to dowód na to, że dochody były przeszacowane. Radny pytał jak w takim
razie będzie w kolejnym roku i jakie kwoty zostały wpisane w dochodach, np. wpływach z
biletów na rok przyszły. Zdaniem radnego stawia to pod znakiem zapytania pozytywne
opinie RIO w sprawie planowania i realizacji budżetu. Dochodzi do tego, że miasto
przesuwa na przyszły rok inwestycje na ponad 20 mln zł. Pani Dyrektor M.Puton w
odpowiedzi poinformowała, że zaplanowane wpływy ze sprzedaży biletów na 2021 rok to
była kwota 80 mln zł., zaś co do wykonania to przewiduje się, że będzie to w wysokości
ok. 46-47 mln zł. Na uwagę radnego Adama Osińskiego, że trudno było przewidzieć w
roku ubiegłym wszystkie podwyżki radny Piotr Breś odpowiedział, że rok wcześniej był
już covid i nie stanowiło to zaskoczenia.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok,
wraz z autopoprawką, został przez Komisję zaopiniowany negatywnie, głosami: 3
„za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 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, wraz z
autopoprawką, został decyzją Komisji poddany pod głosowanie bez przeprowadzania
dyskusji.
Projekt nie uzyskał wymaganej do jego przyjęcia większości głosów. Za przyjęciem
projektu głosowało 3 osoby, przy 3 przeciw i 1 wstrzymującej się od głosu.
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Ad 6
Członkowie Komisji nie zgłaszali też pytań do projektu uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 3 „za”,
0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 7
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r. został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 8
Komisja zapoznała się z przedstawioną Informacją o zrealizowanych wyjazdach
w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 8 listopada – 7 grudnia 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach
w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 8-16 grudnia 2021r.
Ad 9
Komisja przyjęła (jednogłośnie – 7 osób „za”) przedstawiony projekt planu pracy
Komisji na 2022 rok.
Ad 10
Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańca miasta z dn. 3 grudnia 2021r.,
skierowane do Prezesa Fundacji Wolności oraz do wiadomości Przewodniczącego Rady
Miasta, w sprawie podjęcia działań odnośnie nielegalnej działalności w kamienicy przy
lubelskim deptaku oraz zagrożeń stwarzanych przez inną nieruchomość.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:55.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji

/-/ Zbigniew Jurkowski

