PROTOKÓŁ Nr 7/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 21 maja 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji Marzanna Majewska, która
prowadziła posiedzenie Komisji w dniu 20 maja 2015 roku z powodu nieobecności
Przewodniczącego Komisji. Powitała zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i
odczytała porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku
3. Organizacja wypoczynku oraz działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży w okresie
wakacji – informacja oraz ocena stanu przygotowań.
4. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta
Lubartów.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
6. Wolne wnioski
7. Zamkniecie obrad.
Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem Komisja przystąpiła do jego
realizacji.
Ad. 3
Organizacja wypoczynku oraz działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji
– informacja oraz ocena stanu przygotowań.
Przedmiotowe zagadnienie omówione zostało poprzez dyrektorów jednostek
organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu kultury i sportu działających na terenie
miasta Lubartów.
W pierwszej kolejności głos zabrała dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury – Pani
Małgorzata Gryglicka –Szczepaniak, która przedstawiła i omówiła zajęcia przygotowane przez
LOK na okres wakacji dla dzieci zarówno tych młodszych, jak i starszych oraz młodzieży.
Pytań do wypowiedzi Pani Dyrektor nie było, zatem w następnej kolejności głos zabrał Pan
Adam Banucha – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, który mówił o
szerokiej ofercie przygotowanej przez Bibliotekę dla dzieci w nowym, nowoczesnym oddziale
stworzonym dla takiej grupy odbiorców.

W następnej kolejności głos zabrał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pan
Janusz Gierach, który wzorem poprzedników przedstawił również propozycje przygotowane
przez MOSIR na okres letni dla dzieci i młodzieży.
Z uwagi na brak pytań do omawianego zagadnienia, punkt został zamknięty i Komisja
przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 4
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
Na prośbę obecnego na posiedzeniu Komisji radnego Jakuba Wróblewskiego, do której
członkowie komisji przychylili się zgodnie, Komisja w pierwszej kolejności zajmowała się
rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Lubartów.
Projekt uchwały omówił Jakub Wróblewski, jako Przewodniczący Doraźnej Komisji
Regulaminowo - Statutowej.
Uwag, pytań i wniosków do projektu uchwały nie było, zatem w głosowaniu:
za – 5
przeciw – 1
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwieranie
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 – 0
Komisja jednogłośnie 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 P. Skubiszewski, który pytał, kiedy ostatnio podnoszona była taryfa i czy wówczas
stawki procentowe były na tej wysokości.
Prezes PGK T. Marzęda odpowiadając radnemu, mówił, że taryfa podnoszona była ostatni raz
dwa lata temu i wówczas stawki procentowe były na podobnym poziomie, tj. w granicach
3%.
Radny A. Zieliński pytał natomiast:
- Skąd jest taka różnica, bo jak mówił, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę to wzrost jest
mniej więcej porównywalny do inflacji, bo na poziomie 3,7%, natomiast w przypadku
ścieków różnica jest większa. Pytał zatem, czemu one są wyżej podnoszone w stosunku do
cen zaopatrzenia w wodę.
Odpowiedzi udzielił Prezes PGK T. Marzęda, który mówił:
- Po pierwsze inflacja jest pewna miarą statystyczną, miarą zagregowanych czynników
makroekonomicznych, która podaje średni wzrost cen i usług w gospodarce. Natomiast
przedsiębiorstwo zaopatrujące w wodę i odprowadzające ścieki jest zmuszone do
stosowania po pierwsze danych, które dotyczą konkretnego przedsiębiorstwa, po drugie
metodiologia liczenia taryf nie pozostawia tutaj żadnych złudzeń i żadnych, jak to należy
liczyć, bo jest to czysta matematyka – ułamek, gdzie w liczniku mamy dochody, (czyli cena x
ilość wody), przy czym ten licznik spada, bo od kilku lat obserwujemy systematyczny spadek
sprzedaży i produkcji wody w mieście, co jest spowodowane w prostej linii spadkiem linii
ilości mieszkańców w Lubartowie. W mianowniku zaś tego ułamka mamy koszty, przy czym
koszty stałe to bardzo duży wskaźnik kosztów stałych w stosunku do całości kosztów. Te
koszty stałe w ostatnim okresie w sposób znaczący wzrosły, a dokładnie to dwie pozycje
kosztowe: amortyzacja i podatek od nieruchomości, który wzrósł o kilkanaście procent i
wzrośnie jeszcze bardziej w roku 2015.
Radny A. Zieliński – Ja to rozumiem, ale zadałem zupełnie inne pytanie. Powiem wprost:
wskaźnik wody, czy właściwie różnica pomiędzy ceną proponowaną, a cena dotychczasową
jest 0,09 zł. a w ściekach jest 0,22 zł. Jak Pan wytłumaczy tę różnicę? A nie, że Państwo macie
wzrost kosztów, bo wzrost kosztów wpływa zarówno na cenę wody, jak i cenę ścieków, ale te
różnice są inne, znacząco inne. Dlaczego inne?
Pracownik PGK Sp. z o.o.- Sylwia Romańczuk – Koszt oczyszczania i odprowadzania ścieków
jest dużo wyższy niż wydobycie i uzdatnianie wody, więc to się przekłada na cenę.

Prezes PGK T. Marzęda – dodał również:
- Ta nasza oczyszczalnia to jest oczyszczalnią, która jest oczyszczalnią pełnoletnią i poziom
wyeksploatowania tej oczyszczalni jest już znaczny, dlatego dwa lata temu podjęliśmy
starania o uzyskanie środków finansowych na kompleksową modernizację oczyszczalni
ścieków.
Ponadto Pan Prezes dodał, że ustawa oraz Rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy
bardzo precyzyjnie definiuje, w jaki sposób metodologicznie należy podliczać cenę wody i
cenę ścieków i nie ma takiej możliwości, by koszty związane z uzyskaniem, uzdatnieniem i
dostarczeniem wody przerzucać na ścieki i odwrotnie.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Komisja przystąpiła do głosowania odnośnie
przedmiotowego projektu uchwały. W głosowaniu:
za – 3
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3
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.
W otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały uwag i wniosków nie
wniesiono, zatem po zakończeniu dyskusji Komisja przystąpiła do wydania opinii w
przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
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.

Z uwagi na brak uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego projektu uchwały,
komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 6
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, więc komisja przystąpiła do wydania opinii w omawianej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
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 – 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej.
I takim samym stosunkiem głosów:
za – 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja również pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie.
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
22 kwietnia 2015r.
Uwag do treści protokołów nie było, zatem w głosowaniu:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 31 marca 2015r. został przyjęty przez
Komisję.
Następnie takim samym stosunkiem głosów został przyjęty protokół z posiedzenia Komisji w
dniu 22 kwietnia 2015 roku.
Ostatnim punktem posiedzenia był punkt 6 – „Wolne wnioski”.
Pkt. 6
Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodnicząca podziękowała zebranym
i zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Marzanna Majewska

