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Protokół nr 38
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 28 marca 2022 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie stacjonarnym, w Ratuszu, w sali nr 2. Trwało od
godz.16.00 do 16.45
W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych zapewniając wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli także dyrektorzy wydziałów UM i jednostek.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, powitała radnych i osoby uczestniczące w posiedzeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, do którego radni nie zgłosili uwag i propozycji .
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr
1406-1).
2. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata
2022-2023 (druk nr 1374-1).
3. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. G.
Narutowicza 58/60 (druk nr 1376-1).
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 1375 -1).
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych
z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 1379-1).
6. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Przedszkolnemu nr 2
w Lublinie (druk nr 1394-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1394-2).
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr
1395-1).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia
1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1396-1).
9. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1406-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 2 „przeciw”,
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Ad 2. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata
2022-2023 (druk nr 1374-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul.
G. Narutowicza 58/60 (druk nr 1376-1).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radna Jadwiga Mach zapytała,
czy podmiot który złożył wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej prowadzi w Lublinie i w
Polsce kasyna oraz ile, zgodnie z przepisami prawa, może być kasyn w Lublinie i
województwie.
Odpowiedzi udzielił p. Józef Różański z-ca dyr. w Wydziale Spraw Administracyjnych
informując, że Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A zwróciło się z wnioskiem o
wydanie pozytywnej opinii Rady Miasta dla lokalizacji kasyna gry przy ul. Narutowicza 58/60 .
Pozytywna opinia dla lokalizacji jest niezbędna aby minister finansów wydał koncesję na
prowadzenie działalności kasyna. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe prowadzą
działalność od 1973 r, początkowo było to przedsiębiorstwo państwowe, a po transformacji
przekształciło się w spółkę. Przedsiębiorstwo ma duże doświadczenie w prowadzeniu kasyn,
spełnia rygorystycznie przepisy prawa obowiązujące w funkcjonowaniu tego typu ośrodków i
przestrzega wymogów bezpieczeństwa.
Kasyna
gry
mogą
być
lokalizowane
w
miejscowościach
liczących
do
250 tys. mieszkańców – 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców
liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie
może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców. W woj.
lubelskim dwa kasyna są w Lublinie i jedno w Zamościu.
Pan Filip Kaczmarski Pełnomocnik Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A
dodał, że jego firma posiada 22 koncesje w Polsce, w tym w Lublinie, w budynku przy ul.
Narutowicza 58/60. W związku z tym, że koncesja wygasa 27 marca 2023 r. ministerstwo
finansów opublikowało na swojej stronie informację że jest możliwość o ubieganie się o
kolejną. Obecna lokalizacja w hotelu „Victoria”nie budziła wątpliwości Rady Miasta, bowiem
wcześniej tj. w 2016 roku Rada Miasta wydała pozytywną opinię dla tej lokalizacji.
Radny Zbigniew Jurkowski poinformował, że będzie głosował za przyjęciem uchwały,
uzasadniając swoją decyzję tym, iż dobrze jest kiedy firmy prowadzące działalność
w Lublinie sponsorują różne wydarzenia organizowane w mieście.
Radny Piotr Breś poprosił o informację jakie środki przeznaczyło ZPR S.A na wsparcie
wydarzeń kultury i sportu w Lublinie. Pan Filip Kaczmarski Pełnomocnik ZPR S.A
poinformował, że nie posiada dokładnej wiedzy na ten temat, ale przygotuje informację na
sesję Rady Miasta, która odbędzie się 31 marca 2022 r. Radny Piotr Gawryszczak poprosił,
aby informacja zawierała dane dot. wszystkich podmiotów które wystąpiły o wsparcie, w tym
komu je przyznano, a komu odmówiono.
Radna Jadwiga Mach wtrąciła, że znane są jej przypadki uzależnienia od hazardu
i wynikające z tego faktu straty, które ponosi rodzina. Począwszy od utraty pracy przez osobę
uzależnioną, kłopoty finansowe aż po utratę całego dorobku życia. Czy firma prowadzi
działania wspierające rodzinę, bierze udział np. w festynach rodzinnych lub uczestniczy w
akcjach, które mają przestrzec społeczeństwo przed różnymi rodzajami uzależnień. Radna
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przedstawi podczas sesji. W związku z zakończeniem dyskusji Przewodnicząca poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”, 4 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 1375 -1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 11 głosów „za”.
Ad 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych
z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 1379-1).
Radna Jadwiga Mach poprosiła o przekazanie Jej na e-maila dodatkowych informacji
dotyczących:
- przyczyny zmniejszenia w 2021 roku liczby osób uczestniczących w sesjach
terapeutycznych i konsultacyjnych,
- pracownicy CIK podjęli w 2021 roku 78 interwencji, w tym 24 razy podejmowali działania
interwencyjne w środowisku w miejscu zdarzenia. Ile interwencji dotyczyło rodzin
z dziećmi?,
- czy nie ma zagrożenia dla działalności Centrum Aktywności Środowiskowej działającego
na osiedlu Antoniny Grygowej,
- z czego wynikają różnice w kosztach miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w
placówkach wychowawczych.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Przedszkolnemu nr 2
w Lublinie (druk nr 1394-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1394-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką – 6 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr
1395-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 6 głosów „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
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dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1396-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za”, 0„przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 9. W ramach spraw wniesionych komisja zapoznała się z pismem p. Agnieszki
Zielińskiej-Bucior, Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zawierające dane
statystyczne dot. funkcjonowania w 2021 roku Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i dyrektorom za
udział w posiedzeniu.
Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny
/-/ Monika Orzechowska
Protokołowała
/-/ Grażyna Bielecka

