BRM-III.0014.9.4.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 45/VIII/2022
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2022r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 11 osób, zgodnie
z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacje związane z przyjmowaniem przez miasto uchodźców:
a/ występ artystki z Ukrainy,
b/ wystąpienie Pani Konsul Ukrainy w Lublinie,
c/ informacja o pracy wolontariatu.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1406-1).
3. 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).
4. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy
ul. G.Narutowicza 58/60 (druk nr 1376-1).
5. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w
sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 1372-1).
6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie (druk nr
1378-1), wraz z autopoprawką (druk nr 1378-2).
7. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka
ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 1383-1).
8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2021 (druk nr
1367-1).
9. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu
Grodzkiego za rok 2021 (druk nr 1368-1).
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na
terenie miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1369-1).
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1370-1).
12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o
Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Lublina w 2021 roku (druk nr 1371-1).
13. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku
Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców w 2021 roku (druk nr 1373-1).
14. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 19 lutego
– 21 marca 2022r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
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służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
22-31 marca 2022r. (druk nr 1380-1).
15. Sprawy wniesione.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1406-1), ujęty w punkcie 2. został wprowadzony do porządku posiedzenia w
trakcie jego przyjmowania.
Ad 1
Komisja wysłuchała występu artystki z Ukrainy oraz informacji Konsula Ukrainy w
Lublinie Pana Vasyla Yordana, który dziękował mieszkańcom Lublina za ogromną
pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Następnie Koordynator Lubelskiego Społecznego
Komitetu Pomocy Ukrainie przedstawił na czym polega praca sztabu wolontariuszy,
którzy wywodzą się z różnych organizacji pozarządowych, instytucji i która odbywa się
przy wsparciu urzędników miejskich i Radnych Rady Miasta. Koordynator wyjaśniał, że
praca Komitetu jest całodobowa i wolontariusze starają się w sposób spokojny i
uporządkowany radzić sobie z kolejnymi zadaniami, m.in. obsługując całodobową infolinię
w trzech językach, świadcząc pomoc w tłumaczeniu, pełniąc dyżury w punktach
noclegowych, na dworcach. W codzienną pracę i pomoc uchodźcom zaangażowanych jest
około 230 osób. Jest grupa, która pomaga w transporcie, grupa zaangażowana w pomoc
psychologiczną, tak dla uchodźców jak i dla wolontariuszy, grupa osób świadczących
pomoc żywnościową, pomoc w nauce i lekcjach polskiego czy też pomoc w opiece nad
dziećmi. W Lublinie udało się zjednoczyć wszystkie podmioty świadczące pomoc i praca
odbywa się we wzajemnej współpracy, czego gratulują Lublinowi inne miasta. Brakuje
natomiast cały czas większej ilości wolontariuszy.
Dodatkowo Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Kępa przedstawiła
aktualne informacje na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy w zakresie pomocy w
znalezieniu pracy.
Komisja przyjęła wszystkie informacje do wiadomości.
Ad 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
został poddany pod dyskusję. Na prośbę radnego Piotra Bresia o uzasadnienie zawartej
w projekcie delegacji Skarbnik Miasta Pani Lucyna Sternik wyjaśniła przepisy prawne,
na mocy których przekazuje się Prezydentowi Miasta możliwość podejmowania decyzji, z
pominięciem Rady Miasta, w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na pomoc
uchodźcom. Przyjęcie takiego zapisu umożliwi Prezydentowi wprowadzanie dochodów i
wydatków do budżetu miasta, a także wprowadzanie zmian między działami, co znacznie
przyśpieszy wszystkie procesy pomocowe. Pani Skarbnik wyjaśniała, że środki na
wspomniany cel wpływają na odrębny rachunek bankowy, jest do nich sporządzany
oddzielny plan finansowy i Prezydent Miasta jest zobowiązany do przedstawiania Radzie
Miasta na koniec roku informacji o wydatkowaniu tych środków, tak więc wszystkie środki,
które miasto otrzyma z funduszy pomocy czy też dotacji będą mogły być wprowadzane w
tym samym trybie co dotacja celowa.
Radny Eugeniusz Bielak wyraził zdanie, że jest to dziwny projekt bo powinna być
określona kwota i konkretny cel wydatkowania środków: czy to jest na jedzenie,
dowożenie czy zakwaterowanie ludzi. Podobne zdanie wyraził radny Piotr Breś, zdaniem
którego radni nie będą mieć wiedzy na temat tego na co będą wydatkowane środki. Pani
Skarbnik wyjaśniała dalej, że nie chodzi tu o środki własne, ale środki ze specjalnego
funduszu pomocowego i ustawa dokładnie precyzuje na co mogą być one przeznaczone;
jest później kontrola wydatkowania tych środków. W związku z dalszymi wątpliwościami
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radnego Eugeniusz Bielaka co do zgodności z prawem rozpatrywanego projektu Pani
Skarbnik przedstawiała zapisy ustawy, która precyzuje ramy udzielanej pomocy i kwoty
jakie mogą być przeznaczane na poszczególne cele.
Radna Elżbieta Dados wyraziła swoje zdziwienie wątpliwościami jakie powstały ze
strony innych radnych i przekonanie, że przyjęcie uchwały powinno nastąpić niezwłocznie,
tak aby można było jak najszybciej rozpocząć dysponowanie środkami w celach
pomocowych. Dodatkowo zapowiedziała, że będzie prosiła na Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej o informacje ile miasto otrzymało dotychczas pomocy ze strony rządu na
pomoc uchodźcom bo jak dotychczas była to głównie pomoc udzielana przez prywatne
osoby, wolontariuszy i organizacje pozarządowe. W odpowiedzi Pani Skarbnik
poinformowała iż w ostatnich dniach z funduszu pomocy miasto otrzymało kwotę 1 897
560 zł, z zaplanowanej kwoty 4 756 160 zł., w której znajduje się też kwota 2 000 480 zł na
wypłaty 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców. Z dotacji celowej z budżetu państwa na
utworzenie i prowadzenie miejsc kwarantanny dla uchodźców wpłynęła kwota 104 160 zł.,
z zaplanowanej kwoty 298 920 zł. Tak więc łączny plan budżetu na pomoc wynosi 5 055
080 zł, z czego wpłynęły dotychczas środki w kwocie 2 001 720 zł. Stąd prośba o to
upoważnienie dla Prezydenta żeby miasto mogło już realizować wydatki.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lublin na lata 2022-2023
został, wobec braku pytań ze strony członków Komisji, poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 10 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 4
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul.
G.Narutowicza 58/60 został poddany pod dyskusję.
Piotr Breś przypomniał, że dotychczas pozwolenia na prowadzenie kasyna gry w
Lublinie były dwa i to w tej samej lokalizacji. Biorąc pod uwagę, że właściciel jest ten sam
to mogło być tak, że drugie kasyno zostało stworzone w tym miejscu tylko po to żeby
zablokować możliwość utworzenia innego kasyna w mieście. Radny pytał więc czy w
związku z tym Rada Miasta powinna wydawać zgodę na dwie takie same lokalizacje.
W odpowiedzi Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Pan Józef
Różański przedstawił jak od strony prawnej wygląda proces starania się o koncesję na
prowadzenie kasyna i ile kasyn może funkcjonować w mieście w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców. Pan Dyrektor dodał również, że nie ma przepisów nie pozwalających na
funkcjonowanie dwóch kasyn gry w tej samej lokalizacji. Pan Dyrektor potwierdził też, w
związku z pytaniem radnej Moniki Orzechowskiej, że Rada Miasta wydaje opinię jedynie
co do samej lokalizacji, zaś decyzję czy kasyno może funkcjonować w danej lokalizacji
podejmuje Minister Finansów. Natomiast na pytanie radnego Adama Osińskiego o to
jakie podatki wpływają do miasta z tytułu funkcjonowania takiego kasyna, Pan Dyrektor
odpowiedział, że podatki trafiają do Skarbu Państwa. Przewodniczący Komisji Zbigniew
Jurkowski dodał, że miasto ma też dochody z podatku od zatrudnionych pracowników.
Radny Eugeniusz Bielak podkreślił, że Rada Miasta nie musi wydać pozytywnej opinii
o lokalizacji, tym bardziej, że miasto nie ma z tego tytułu żadnych dochodów, a przy dwóch
kasynach w tej samej lokalizacji robi się monopol jednej firmy.
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Omawiany projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”,
4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 5
Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin został decyzją Komisji od razu poddany pod
głosowanie.
Projekt obwieszczenia został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 6
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, wraz z autopoprawką,
wobec braku pytań ze strony członków Komisji, poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały, wraz z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 7
Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika
Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu, analogicznie do poprzedniego projektu uchwały został od razu
poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 8
Członkowie Komisji nie mieli dodatkowych pytań do Sprawozdania z działalności Straży
Miejskiej Miasta Lublin za rok 2021. Wobec powyższego przyjęto zapis, iż Komisja
zapoznała się z powyższym Sprawozdaniem.
Ad 9
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego
Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu
Grodzkiego za rok 2021.
Ad 10
Komisja zapoznała się z Informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin za 2021 rok.
Ad 11
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w 2021 roku.
Ad 12
Komisja zapoznała się z Informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Lublina w 2021 roku.
Ad 13
Komisja zapoznała się z Informacją Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku
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Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców w 2021 roku.
Ad 14
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 19
lutego – 21 marca 2022r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 22-31
marca 2022r.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 14:00 do
godziny 15:00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

