BRM-III.0012.10.5.2022
Protokół nr 40
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 25 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie stacjonarnym, w Ratuszu, w sali nr 2. Trwało od
godz.16.00 go godz.16.25
W posiedzeniu uczestniczyło 11radnych 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. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku (druk nr 14071).
2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 1411-1).
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk
nr 1412-1).
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia
16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 14131).
5. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy
ul. G. Narutowicza 58/60 (druk nr 1415-1).
6. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy
ul. G. Narutowicza 58/60 (druk nr 1416-1).
7. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Lublin w 2021 (druk nr 1408-1).
8. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 r. (druk nr 1409-1).
9. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań w ramach Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Lublinie na lata 2021-2021 (druk nr 1410-1).
10. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
za 2021 rok (druk nr 1426-1).
11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1427-1).
12.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku (druk nr
1407-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poleciła zapisanie w protokole Komisja zapoznała się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31
grudnia 2021 .
Ad 2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 1411-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała sprawozdanie pod głosowanie

Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1412-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1413-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 7 głosów „za”, 1 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy
ul. G. Narutowicza 58/60 (druk nr 1415-1).
Przewodnicząca poddała pod dyskusję projekt uchwały. Głos zabrała radna Jadwiga
Mach, która zapytała, czy pan obecny na posiedzeniu komisji jest uprawniony do
reprezentowania podmiotów ubiegających się w dniu dzisiejszym o opinię dot. lokalizacji
kasyna gry. Pan Filip Kaczmarski poinformował, że jest pełnomocnikiem spółek: Medella
S.A. ,Casino Sp. z o. o. oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA. Spółki są
ze sobą powiązane, a to, że jest pełnomocnikiem wymienionych spółek zapisane jest w
KRS-ie. Poinformował też udzielając odpowiedzi na pytanie radnej Jadwigi Mach, że
w Hotelu Victoria prowadzą działalność 2 kasyna - Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe SA oraz Casino Spółka. Państwo radni wydali na marcowej sesji pozytywną
opinię dla lokalizacji kasyna prowadzonego przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe SA, a obecnie o koncesję na to drugie kasyno ubiegają się spółki: Casino
Spółka SA i Medella S.A. Jeżeli Rada Miasta Lublin wyda opinię o lokalizacji kasyna
Minister Finansów w drodze przetargu wyłoni podmiot, który będzie to kasyno prowadził.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej do jego przyjęcia większości głosów –
5 głosów „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy
ul. G. Narutowicza 58/60 (druk nr 1416-1).
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej do jego przyjęcia większości głosów –
5 głosów „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
A7. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin w 2021 (druk nr 1408-1).
Komisja zapoznała się z raportem.
Ad 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 r. (druk nr 1409-1).
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
Ad 9. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań w ramach Miejskiego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Lublinie na lata 2021-2025 (druk nr 1410-1).
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
Ad 10. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
za 2021 rok (druk nr 1426-1).
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1427-1).
Komisja zapoznała się z powyższym dokumentem.
12. W ramach spraw wniesionych radni Jadwiga Mach i Zbigniew Jurkowski poinformowali
że wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta i Sekretarzem Miasta odbyli w ubiegłym tygodniu wizyty w miejscach noclegowych, gdzie ulokowani są uchodźcy oraz w punktach
wydawania Peseli. Wizytujący bardzo wysoko ocenili pracę wolontariuszy, pracowników
MOPR i Urzędu Miasta, dziękowali im za zaangażowanie i pomoc świadczoną na rzecz
uchodźców.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym
i dyrektorom za uczestnictwo w posiedzeniu .
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