BRM-III.0012.7.2.2022
Protokół nr 43/VIII/2022
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 2 marca 2022 roku
I Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Komisji Magdalena Kamińska.
II W posiedzeniu uczestniczyło dziesięcioro 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1335-1).
2. 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
1336-1).
3. Informacja na temat przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Labirynt.
4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1338-1) – dotyczy nazwy: ulica płk.
Władysława Rokickiego.
5. Projekt uchwały w sprawie zerwania przez Miasto Lublin współpracy partnerskiej
z Miastem Brześć (Białoruś); (druk nr 1362-1) – wprowadzony podczas posiedzenia.
6. Sprawy wniesione.
Wiceprzewodnicząca Komisji Magdalena Kamińska otworzyła obrady, przywitała
radnych oraz gości i przedstawiła porządek posiedzenia, który zaproponowała rozszerzyć
o projekt uchwały w sprawie zerwania przez Miasto Lublin współpracy partnerskiej
z Miastem Brześć (Białoruś); (druk nr 1362-1). Komisja zaakceptowała proponowane
rozszerzenie (w głosowaniu: „za” 9 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0
głosów). Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt ten znajdzie się w porządku
obrad pod punktem numer 5. Poinformowała również, że do projektów na drukach nr
1335-1 oraz 1336-1 wpłynęły po dwie autopoprawki.
Ad.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022
rok (druk nr 1335-1) z autopoprawkami (druk nr 1335-2 i druk nr 1335-3).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 3 głosy).
Ad.2. 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 1336-1) z autopoprawkami (druk nr 1336-2 i druk nr 1336-3).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
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Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 3 głosy).
Ad.3. Informacja na temat przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Galerii
Labirynt.
Dyrektor Wydziału Kultury, pan Michał Karapuda poinformował, że wczoraj tj.
1 maca br. Prezydent Miasta zarządzeniem nr 126/2/2022 z dnia 28 lutego br. powierzył
pani Dominice Żurawskiej, kierowniczce działu programowego pełnienie obowiązków
dyrektora Galerii Labirynt na okres do 31 sierpnia, lub do momentu powołania nowego
dyrektora. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w ciągu kilku najbliższych dni.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1338-1) – dotyczy nazwy: ulica płk.
Władysława Rokickiego.
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 10 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zerwania przez Miasto Lublin współpracy
partnerskiej z Miastem Brześć (Białoruś); (druk nr 1362-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 10 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.6. Sprawy wniesione.
Wiceprzewodnicząca Magdalena Kamińska poinformowała, że do Komisji nie
wpłynęły sprawy wymagające rozpatrzenia.
Radny Tomasz Pitucha poprosił dyrektora Wydziału Kultury o krótką informację na
temat remontu piwnic pod Centrum Kultury. Dyrektor Michał Karapuda poinformował, że
piwnice wraz z korytarzami stanowią powierzchnię ok. 1000 m 2. Prace budowlane zostały
podzielone na kilka elementów: najtrudniejszy i najdroższy, stanowiący ponad pięćdziesiąt
procent kosztów to działania związane z pracami budowlanymi, konstrukcyjnymi
i architektonicznymi związanymi z zabezpieczeniem konstrukcji przed zawilgoceniem.
Następnym etapem będzie wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji
sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej) oraz instalacji wentylacyjnej i centralnego ogrzewania.
Cały remont wyniesie około pięć milionów złotych.
Radny Stanisław Brzozowski zwrócił się do Komisji z prośbą o wystosowanie
dezyderatu do Prezydenta Miasta zawierającego wniosek o wsparcie remontu zabytkowej,
przydrożnej kapliczki usytuowanej przy ul. Poligonowej. Poinformował, że kapliczka
pochodzi z 1937 roku i jest wpisana do rejestru zabytków.
Dezyderat.
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków zwraca się do Pana Prezydenta o wsparcie
finansowe remontu przydrożnej zabytkowej kapliczki (wpisanej do rejestru zabytków) przy
ul. Poligonowej w wysokości 10 000 zł (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujący się” 1 głos).
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Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 18:00 do godziny
18:44.
Obrady prowadziła:
Protokółował:

Wiceprzewodnicząca Komisji

/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Magdalena Kamińska
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