PROTOKÓŁ Nr 7/15
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 21 maja 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał
zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta
Lubartów.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
5. Wolne wnioski
6. Zamkniecie obrad.
Do proponowanego porządku posiedzenia została zgłoszona zmiana, aby w pkt. 3 porządku
posiedzenia w pierwszej kolejności rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta
Lubartów. Głosów przeciwnych nie było, zatem w głosowaniu – 6 głosów „za” propozycja
zmiany została przyjęta przez członków Komisji jednogłośnie.
Innych propozycji zmian nie było, zatem Komisja przystąpiła do jego realizacji.
Ad. 3
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
Pierwszym tematem była informacja w sprawie bieżącego funkcjonowania
gospodarki odpadami w Gminie Miasto Lubartów.
Głos zabrała Sekretarz Miasta Anna Bielińska, która poinformowała radnych, że informacja
taka zostanie przedstawiona na VII sesji Rady Miasta Lubartów.
Radni: K. Majcher oraz G. Gregorowicz nie kryli niezadowolenia z takiego obrotu sprawy,
podkreślając w swoich wypowiedziach, że takie postępowanie świadczy o braku szacunku dla
radnych.
Wobec powyższego, następnie przystąpiono do kolejnego punktu porządku
posiedzenia, którym było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem
obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
Na posiedzenie Komisji przybył radny Marek Polichańczuk.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Lubartów.
Projekt uchwały omówił Jakub Wróblewski, jako Przewodniczący Doraźnej Komisji
Regulaminowo - Statutowej.
W trakcie otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały radny Marek
Polichańczuk zgłosił wniosek, aby w §37 Statutu po ust. 6 wprowadzić ust. 7 w brzmieniu:
„ 7. W przypadku zabierania głosu w dyskusji przez Przewodniczącego, Przewodniczący
przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu”.
W/w poprawka została przyjęta przez Komisję stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3
Innych uwag, pytań i wniosków do projektu uchwały nie było, zatem w głosowaniu:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z przyjętą poprawką.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie
porozumień dotyczących zasad prowadzenia i współfinansowania nauki religii między
Miastem Lubartów a innymi gminami prowadzącymi szkoły, których uczniowie uczestniczą
w zajęciach międzyszkolnego punktu katechetycznego przy Zborze Kościoła
Zielonoświątkowego „Agape” w Lubartowie.
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lubartów – Pani
Ewa Sędzimierz.
Z uwagi na brak uwag i wniosków do omówionego projektu uchwały, Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt uchwały przedstawił Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki w Lubartowie – Pan
Tomasz Marzęda podkreślając, że wniosek taryfowy został opracowany na podstawie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały głos zabrali:
Radny K. Majcher, który pytał, czym spowodowana jest ta podwyżka.

Prezes PGK T. Marzęda odpowiadając radnemu, mówił, że jest to rachunek matematyczny
wynikający z prostego ułamka, w którym mianownik stanowią koszty, zaś licznik – przychody,
podkreślając, że licznik się zmniejsza, bo spada zużycie i produkcja wody, natomiast odnośnie
mianownika mówił, że przedsiębiorstwa dostarczające wodę mają bardzo wysokie koszty
stałe, czyli koszty niezależne od wielkości produkcji i sprzedaży. Chodzi głównie o poziom
podatku od nieruchomości i amortyzacji, bo to są dwa czynniki, które w sposób wyraźny i
znaczny w ostatnim okresie wzrosły i wzrosną jeszcze bardziej na kolejny okres taryfowy.
Radny M. Polichańczuk pytał natomiast:
- Czy te koszty rosną tylko i wyłącznie ze względu na amortyzację i podatki, czy również ze
względu na koszty zatrudnienia?
Prezes PGK T. Marzęda:
- Od dwóch lat w Przedsiębiorstwie nie było podwyżek, zatem można powiedzieć, że koszty
zatrudnienia w Przedsiębiorstwie są niższe, bo obserwujemy spadek zatrudnienia
ewolucyjny. Także zatrudnienie w Przedsiębiorstwie nie rośnie.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Komisja przystąpiła do głosowania
odnośnie przedmiotowego projektu uchwały. W głosowaniu:
za – 4
przeciw – 2
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków
dla grupy odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów.
Projekt uchwały przedstawił Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki w Lubartowie – Pan
Tomasz Marzęda, który podkreślił, że jest to propozycja Burmistrza, a nie kompetencja
Przedsiębiorstwa Wodociągowego oraz, że w Jego imieniu zostanie przedstawiony przez
niego ten projekt uchwały.
Z uwagi na brak pytań, uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 0
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

wstrzymujących się – 1

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty
abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości
składowiska odpadów w Nowodworze.

Projekt uchwały zreferował Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki w Lubartowie – Pan Tomasz
Marzęda zaznaczając również, że jest to propozycja Burmistrza Miasta Lubartów.
Omawiając projekt uchwały Pan T. Marzęda wprowadził autopoprawkę, polegająca na
wykreśleniu w §1 pkt.
W wyniku wprowadzonej autopoprawki uchwała, jak mówił Prezes, będzie dotyczyła już nie
9 ale 8 gospodarstw domowych, a poza tym dalsza numeracja punktów w przedmiotowym
paragrafie ulegnie zmianie.
W toku otwartej dyskusji wniosków odnośnie przedmiotowego projektu uchwały nie
było, więc komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 7
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie pozytywie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lubartów.
Projekt uchwały zreferował Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Pan Waldemar Kijek.
Uwag, wniosków i propozycji zmian odnośnie przedmiotowego projektu uchwały nie
było.
Komisja w głosowaniu odrzuciła projekt powyższej uchwały stosunkiem głosów:
za – 0
przeciw – 2
wstrzymujących się – 4
( Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – nieobecna na sali ).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
Oba w/w projekty uchwał zreferowała Skarbnik Miasta Pani Lucyna Biskup omawiając łącznie
przedmiotowe projekty uchwał, podkreślając przy tym, że są one ze sobą ściśle powiązane.
Pytań, uwag i wniosków do zreferowanych projektów uchwał nie było, zatem Komisja
przystąpiła do głosowania.
W głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 3
przeciw – 1
wstrzymujących się – 2
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej.
( Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – nieobecna na sali).
I takim samym stosunkiem głosów:
za – 3
przeciw – 1
wstrzymujących się – 2
Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
( Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – nieobecna na sali).

Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał w sprawach objętych
porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów, Komisja przystąpiła do kolejnego punktu
porządku posiedzenia.
Pkt. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkom Komisji przedstawione zostały dwa protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji:
protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 31 marca 2015 roku oraz protokół z dnia
23 kwietnia 2015r.
Uwag do treści protokołów nie było, zatem w głosowaniu:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 31 marca 2015r. został przyjęty przez
Komisję.
Natomiast protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2015 roku został przyjęty przez
Komisje jednogłośnie – 7 głosów „za”.
Ostatnim punktem posiedzenia był punkt 6 – „Wolne wnioski”.
Pkt. 6
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Komisji, który poinformował członków
Komisji o tym, że na kolejnym posiedzeniu Komisji chciałby zrealizować dwa punkty
wynikające z planu pracy Komisji, tj. :
- Analiza infrastruktury miejskiej pod kątem jej wykorzystania na mieszkania komunalne i
socjalne.
- Przegląd i ocena terenów zielonych będących na obszarze miasta.
Do propozycji Przewodniczącego odniósł się radny M. Polichańczuk, który mówił, że pierwszy
punkt był opracowywany w poprzedniej kadencji, więc nie ma potrzeby skupiać się na tym
zagadnieniu, ale podkreślił, że warto zastanowić się nad tym, co zrobić by takie mieszkania
pozyskać.
Przewodniczący poprosił jednak obecną na posiedzeniu Komisji Sekretarz Miasta Annę
Bielińska, by na kolejne posiedzenie Urząd przygotował taką informację dla członków
Komisji, czym miasto dysponuje, ile osób potrzebuje takich mieszkań, a ile jest
wykorzystanych i co trzeba zrobić, co należy zrobić, by dążyć do takiego celu.
Sekretarz Miasta odnosząc się do powyższego zaznaczyła, że nie ma problemu, ponieważ
podobny temat jest przygotowywany na Komisję Planowania Przestrzennego.

Innych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękowała zebranym
i zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Grzegorz Jaworski

