BRM-III.0014.9.6.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 47/VIII/2022
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 25 kwietnia 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. Pomoc medyczna lubelskich lekarzy dla uchodźców z Ukrainy. - punkt
z udziałem prelegenta
2. Aktywny policjant na emeryturze. - punkt z udziałem prelegenta
3. Aktualne informacje na tematy związane z wojną w Ukrainie. - wypowiedź
Konsula Ukrainy w Lublinie
4. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku (druk nr
1407-1).
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1411-1).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1412-1).
7. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z
dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1413-1).
8. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy
ul. G.Narutowicza 58/60 (druk nr 1415-1).
9. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy
ul. G.Narutowicza 58/60 (druk nr 1416-1).
10. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
30 stycznia 2020r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów
publicznych (druk nr 1418-1).
11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Miastem
Lublin a Miastem Charków (Ukraina) (druk nr 1430-1).
12. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w
Lublinie (druk nr 1434-1).
13. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1408-1).
14. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr
1409-1).
15. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań w ramach Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2021-2025 (druk nr 1410-1).
16. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Lublinie za 2021 rok (druk nr 1426-1).
17. Ocena zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1427-1).
18. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 22 marca

- 2 -

– 15 kwietnia 2022r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
16 – 28 kwietnia 2022r. (druk nr 1421-1).
19. Sprawy wniesione.
Ad 1
Punkt nie został zrealizowany ze względu na nieobecność osoby zaproszonej.
Ad 2.
Informacji na temat zaangażowania i form pomocy dla obywateli Ukrainy oraz
funkcjonujących tam placówek medycznych, realizowanej we współpracy z innymi
podmiotami i organizacjami z Lublina, udzielił Komisji emerytowany Policjant. Komisja
przyjęła wszystkie informacje do wiadomości.
Ad 3
Punkt nie został zrealizowany ze względu na nieprzybycie osoby zaproszonej.
Ad 4
Komisja zapoznała się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia
2021 roku.
Ad 5
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok zostało poddane pod
dyskusję. Radny Eugeniusz Bielak poprosił o informację na temat tego w jakim procencie
finansowo został wykonany budżet za 2021 rok, gdyż np. na rozbudowę szkoły na Felinie
było zaplanowane 12 mln zł., a nic nie zostało wydane. Dyrektor Wydziału Budżetu
i Księgowości Pan Mariusz Turczyn przedstawił szczegółowo wykonanie budżetu w
poszczególnych działach. Pan Dyrektor poinformował, że faktycznie są trzy duże zadania
inwestycyjne, które nie zostały wykonane i są to: budowa budynku biurowego przy ul.
Leszczyńskiego, rozbudowa szkoły 152 na Felinie i Zespołu Szkół nr 12 – zadanie
finansowane z emisji obligacji przychodowych. Jeśli chodzi o budowę biurowca to został
wyłoniony wykonawca, który ma zaprojektować nowy budynek, wyburzyć stary i wykonać
nową inwestycję. Odnośnie szkoły na Felinie to również został wybrany wykonawca
i realizacja prac już postępuje, tylko fakturowanie i opłata za prace zostanie wykonana już
w 2022 roku. W odpowiedzi na pytanie radnego E.Bielaka o wysokość podwyżek dla
pracowników Urzędu Miasta w obecnym oraz ubiegłym roku, Pan Dyrektor M.Turczyn
odpowiedział, że w ubiegłym roku podwyżkę otrzymała tylko część pracowników, zaś w
tym roku wszyscy pracownicy po 200 zł. brutto na osobę.
Radny Piotr Breś poprosił natomiast o informację jaką kwotę dofinansowania otrzymał
w sumie klub piłkarski MOTOR Lublin w całym 2021 roku. Pan Dyrektor M.Turczyn
poinformował, że te informacje znajdują się w różnych działach klasyfikacji budżetowej
i trzeba je dopiero pogrupować. Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki dodał, że
m.in. na stronie 295 omawianego sprawozdania są na ten temat informacje, z których
wynika, że miasto objęło akcjami klub MOTOR Lublin, na kwotę 3 mln zł. Ponadto miasto
finansowało pozalekcyjne zajęcia, w tym na rzecz Akademii Piłkarskiej MOTOR Lublin.
Pan Sekretarz zaproponował przygotowanie informacji zbiorczej odnośnie ogólnej kwoty
finansowania wszystkich spółek przez miasto w 2021 roku i przekazanie tych danych
przed posiedzeniem Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Radny P.Breś poprosił o takie
informacje, dotyczące wszystkich spółek sportowych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin
za 2021 rok, w głosowaniu: 7 „za”, 1 „przeciw”, 1 wstrzymujący się od głosu.
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Ad 6
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok został
poddany pod dyskusję. Na wniosek radnego Eugeniusza Bielaka zmiany objęte
projektem przedstawił Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pan Mariusz
Turczyn. Następnie Komisja przystąpiła do zaopiniowania przedmiotowego projektu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 7
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia
16 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został decyzją
Komisji poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”,
4 „wstrzymujące się”.
Ad 8
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul.
G.Narutowicza 58/60 (druk nr 1415-1) został poddany pod dyskusję. Radny Piotr Breś
stwierdził, że znowu komisja opiniuje projekt uchwały dotyczący tej samej lokalizacji
kasyna gry, a dobrze by było podejść do tego demokratycznie i nie blokować możliwości
uzyskania koncesji innych firmom. Radna Monika Orzechowska wyraziła zdanie, że są to
dwa różne podmioty ubiegające się o koncesję, ale i tak ostateczne decyzje w tej sprawie
będzie podejmował właściwy Minister. Radny Eugeniusz Bielak zaprotestował przeciwko
robieniu monopolu i faworyzowaniu tylko jednej firmy, starającej się o koncesję. Wyraził
zdanie, że to jest nieuczciwe.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
7 „za”, 4 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 9
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul.
G.Narutowicza 58/60 (druk nr 1416-1) został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 4 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 10
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30
stycznia 2020r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych został decyzją
Komisji poddany pod głosowanie, bez przeprowadzania dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 11 osób „za”.
Ad 11
Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Lublin, a
Miastem Charków (Ukraina) na wniosek radnego Eugeniusza Bielaka został
przedstawiony przez Sekretarza Miasta Pana Andrzeja Wojewódzkiego. Pan Sekretarz
wyjaśnił, że przyjęcie projektu będzie wyrazem wsparcia znajdującego się w tak
dramatycznej sytuacji miasta Charków. Wsparcie wszystkich miast partnerskich w
Ukrainie, w tym również Charkowa jest w obecnej sytuacji bardzo potrzebne gdyż jest
wyrazem jedności z narodem ukraińskim, a jeżeli w samym Charkowie będą nadal
działania wojenne to zawarcie umowy partnerskiej stworzy podstawę do wszczęcia
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innych działań administracyjnych.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 11 osób „za”.
Ad 12
Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie został
poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 9 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 13
Komisja zapoznała się z Raportem z wykonania zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2021 roku.
Ad 14
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 roku, nie
wnosząc dodatkowych pytań do dokumentu.
Ad 15
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji w 2021 roku zadań w ramach
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
Ad 16
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2021 rok.
Ad 17
Komisja zapoznała się z Oceną zasobów Pomocy Społecznej.
Ad 18
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 22
marca – 15 kwietnia 2022r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 16 – 28
kwietnia 2022r.
Ad 19
W ramach spraw wniesionych Komisja zaopiniowała 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 1438-1)
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 11 osób „za”.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 14:00 do
godziny 14:50.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

