PROTOKÓŁ Nr 6/15
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 23 kwietnia 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska otworzył
Przewodniczący Komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdził
prawomocność obrad i odczytał porządek posiedzenia przesłany w materiałach na VI sesje
Rady Miasta Lubartów. Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem w
głosowaniu – 7 głosów „za” , jednogłośnie został przyjęty następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta
Lubartów.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
5. Wolne wnioski
6. Zamkniecie obrad.
Ad. 3
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów.
W pierwszej kolejności Komisja zajmowała się sprawozdaniem z realizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za 2014 rok.
W/w sprawozdanie zreferowała Przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Pani Krystyna Bajda.
Uwag do sprawozdania nie było, zatem przystąpiono do kolejnego punktu, którym była
informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”
za rok 2014.
Powyższa informacja przedstawiona została przez pracownika Urzędu Miasta Lubartów Panią
Jolantę Góralską – Lato.
Z uwagi na brak pytań do omówionego sprawozdania, Komisja przystąpiła do następnego
punktu, którym było sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014
rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2015 roku.
W/w sprawozdanie omówiła Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubartowie Pani Bożena Kulka, która podkreśliła w swojej wypowiedzi, że sprawozdanie

zostało złożone w terminie, tj. do 31 marca, natomiast z uwagi na fakt, że w marcu nie było
sesji, sprawozdanie nie zostało przedłożone Radzie.
Do przedmiotowego sprawozdania pytań i uwag nie było, podobnie jak do kolejnego punktu,
którym było przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej – 2014r. dla Gminy Miasto
Lubartów. Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła również kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Bożena Kulka.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach
objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów.
Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Miasta Lubartów – Radosław Szumiec.
W otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały, uwag, wniosków i pytań nie
było, zatem Komisja przystąpiła do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.
Stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania w zakresie utrzymania
grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Lubartów przez Gminę Miasto
Lubartów od Wojewody Lubelskiego.
Projekt uchwały zreferował Inspektor Wydziału infrastruktury Miejskiej Pan Waldemar Kijek.
Z uwagi na brak pytań, uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego projektu uchwały,
komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów: 7 głosów „za”, Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt
omawianej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Projekt uchwały omówił również Z-ca Burmistrza Miasta Lubartów – Radosław Szumiec.
Uwag i propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały nie było,
Jednak w otwartej dyskusji odnośnie omawianego projektu uchwały głos zabrał radny
G. Gregorowicz, który zadeklarował, że w głosowaniu wstrzyma się od głosu, ponieważ nie
chce jak mówił być ani „za”, ani też, „przeciw”, aby być wierny swojemu wcześniejszemu
stanowisku.

Radna E. Grabek mówiła natomiast, że na Komisji wstrzyma się także od głosu, ale na sesji
Rady Miasta może jednak zagłosować przeciwko przedmiotowej uchwale, jak również ją
poprzeć.
Ostatecznie w głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 0
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

wstrzymujących się – 3

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości gruntowych położonych w Lubartowie.
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa Pani Beata Góźdź – Staszek.
Pytań, uwag i wniosków do omówionego projektu uchwały nie było, zatem w glosowaniu,
stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 1
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości gruntowych położonych w Lubartowie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego.
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Ewa Sędzimierz, podkreślając, że
przedstawiony projekt wynika ze zmian w ustawie o systemie oświaty.
Z uwagi na brak pytań, uwag i wniosków Komisja przystąpiła do wydania opinii w
przedmiotowej sprawie. W głosowaniu: 7 głosów „za”, Komisja pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał w sprawach objętych
porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów, Komisja przystąpiła do kolejnego punktu
porządku posiedzenia.
Pkt. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkom Komisji przedstawiony został protokół nr 4/15 z dnia 30 marca 2015 roku. Uwag
do treści protokołu nie było, zatem w głosowaniu protokół został przyjęty przez Komisję
jednogłośnie – 7 głosów „za”.

Pkt. 6
Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Komisji podziękował zebranym i
zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Grzegorz Jaworski

