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Protokół 46/VIII/2022
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
z dnia 2 czerwca 2022 roku
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Monika
Kwiatkowska. W obradach Komisji uczestniczyło 11. radnych zapewniając tym samym
wymagane kworum.
Listy radnych obecnych na posiedzeniu stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Żadnych wniosków formalnych dotyczących zmian w porządku posiedzenia Komisji
nie zgłoszono.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za
2021 rok (druk nr 1479-1), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2021 roku.
Pani Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin na prośbę radnych poinformowała,
że zobowiązania dzielą się tak jak aktywa, na długo- i krótkoterminowe w zależności od tego, czy zostaną spłacone w ciągu 12 mies. od dnia bilansowego
czy później. Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe są spłacane w terminach płatności i na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zaległych zobowiązań krótkoterminowych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie - 6 głosów „za”,
1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
2. Sprawy wniesione.
Radni odnosząc się do złożonego do Prezydenta przez Komisję w dniu 2 marca 2022 roku dezyderatu o zwiększenie środków w łącznej kwocie 300 000 zł
na bieżące utrzymanie ulic z przeznaczeniem na wiosenne naprawy nawierzchni jezdni, zgłaszali kolejne potrzeby remontowania dróg posiłkując się
przykładami ze swoich okręgów. Według radnych bieżące utrzymanie dróg jest
niezbędne w odróżnieniu od zakupu skutera wodnego dla jednostki obsługującej Zalew Zemborzycki Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej lub finansowania
projektów z zakresu kultury, np. Galerii Labirynt. Następnie radny Leszek Daniewski zaproponował treść dezyderatu do Prezydenta Miasta Lublin, przyjęty
przez Komisję w głosowaniu. Treść dezyderatu: Komisja Gospodarki Komunalnej zwraca się z dezyderatem do Pana Prezydenta o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 300 000 zł na drogi wojewódzkie i powiatowe, 200 000 zł na drogi gminne oraz 100 000 zł na drogi
wewnętrzne. Powyższy dezyderat komisja zaopiniowała jednogłośnie –
11 głosów „za”. Na koniec radni odnieśli do doniesień medialnych na temat
budowy spalarni w Lublinie i udziału biznesu w tej inwestycji. Radni wyrazili
wolę szerszego zapoznania się z tematem budowy spalarni, sposobem jej
ewentualnego finansowania, wydajnością instalacji, wartościami mocy wypro-1-

dukowanej energii elektrycznej i cieplnej i wnioskowali o nie tylko bieżące informowanie ich, ale też o dodanie punktu do porządku posiedzenia komisji, a nawet o zorganizowanie komisji poświęconej tylko temu tematowi i zaproszeniu
przedstawicieli LPEC, KOM-EKO, biznesu, Megatem, EC Wrotków oraz innych
zainteresowanych podmiotów. Radni przypomnieli, że na posiedzeniach wyjazdowych Komisji w firmach KOM-EKO, EC Wrotków i Megatem przedstawiciele
tych firm zapewniali, że mają możliwości techniczne i finansowe na budowę nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych w celu pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom. Posiedzenie trwało od godz.16.00 do godz. 16.40.
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