PROTOKÓŁ Nr 6/15
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 23 kwietnia 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych otworzył Przewodniczący Komisji
Jakub Wróblewski. 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 Komisja obradowała według
następującego porządku:
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.
Głos zabrała Przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pani Krystyna Bajda, która zreferowała w/w sprawozdanie.
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.
W otwartej dyskusji w przedmiotowym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji
J. Wróblewski, który zauważył, że uczestnikiem Programu są głównie przedszkola, wobec
tego postawił wniosek podobnie jak na Komisji Spraw Społecznych, aby nie wydawać
własnych lubartowskich kart Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej, lecz respektować w
ramach tego programu te karty, które są kartami ustawowymi Dużej Rodziny 3+. W swojej
wypowiedzi zaznaczył także, że ta sama grupa osób jest objęta kartą ustawową Dużej
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Rodziny, wobec tego bezzasadne jest, jak mówił, aby była Lubartowska Karta Dużej Rodziny
3+, ponieważ wystarczy jedynie respektować w naszych jednostkach tą sama grupę osób.
Do zgłoszonego wniosku odniósł się radny J. Ściseł, który mówił, że w obecnej chwili nie jest
w stanie przegłosować zgłoszonego wniosku, z uwagi na fakt, że nie zna podstaw prawnych
wydawania tych kart. Dodał również, że jeżeli w/w wniosek zostanie postawiony, on nie
będzie głosował nad nim.
Radny G. Gregorowicz natomiast zaproponował, aby w przypadku poddania wniosku pod
głosowanie, wstrzymać się od głosu.
Radny A. Zieliński oznajmił także, że nie jest w stanie przegłosować przedmiotowego
wniosku, po czym zaproponował inny zmodyfikowany wniosek, żeby Komisja branżowa, czyli
komisja Spraw Społecznych dokładnie się przyjrzała temu problemowi i zaproponowała
rozwiązanie pozostałym komisjom, bo jak mówił do tego została powołana, więc powinna
rozpatrzyć wszystkie argumenty „za”, jak i „przeciw”, w tym również stronę prawną.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do powyższych wypowiedzi podkreślił, że Komisja
Spraw Społecznych przyjęła taki wniosek i wobec powyższego wycofał swój wniosek.
Innych głosów w przedmiotowej dyskusji nie było, zatem 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.
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, który został zreferowany przez pracownika MOPS w Lubartowie – Panią Agnieszkę
Antonik.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach
objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów.
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.
W otwartej dyskusji głos zabrali radni: J. Tomasiak, G. Gregorowicz oraz J. Ściseł, według
których proponowana transakcja jest nieczytelna, a ponadto niekorzystna i mało
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perspektywiczna dla Miasta. Radni zwrócili także uwagę na fakt, że do chwili obecnej
wszelkie grunty były sprzedawane przez Miasto, wobec tego w tym przypadku również lepiej
by było sprzedać nieruchomość gruntową, by pozyskać środki ze sprzedaży, a nie dokonywać
zamiany na nieruchomość, która będzie nieużytkiem.
Natomiast radni: A. Zieliński, P. Kusyk oraz Przewodniczący Komisji mieli odmienne zdanie w
przedmiotowej sprawie, bo uznali, że taka zamiana nieruchomości gruntowych jest korzystna
dla Miasta, chociażby z tego powodu, że jest to argument by pokazać opinii publicznej, że
Miasto Lubartów wspiera swoich przedsiębiorców.
Ostatecznie w wyniku głosowania, stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 2
wstrzymujących się – 1
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.
W otwartej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji, który pytał Panią Naczelnik, czy
radni brani są pod uwagę do pracy w komisji konkursowej.
Naczelnik E. Sędzimierz, odpowiedziała, iż uważa, że jak najbardziej tak. Zwróciła ponad to
uwagę na fakt, że komisja liczy 5 członków, natomiast w projekcie uchwały nie jest
wskazane, że to są personalnie konkretne osoby. Dodała również, że jak najbardziej
wskazane jest, aby przedstawiciele Rady z Komisji Oświaty w skład komisji konkursowej
wchodzili.
Innych pytań, uwag i wniosków nie było, więc Komisja przystąpiła do głosowania odnośnie
przedmiotowego projektu uchwały. W głosowaniu:
za – 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
głosów, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 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.
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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 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 głos zabrali:
Radny A. Zieliński, który zaproponował, aby w §4 omawianego projektu uchwały zamiast
zapisu w brzmieniu „ … prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Lubartów”,
wprowadzić zapis „ … prowadzi Urząd Miasta Lubartów ”.
Proponowana poprawka została przyjęta przez Komisje stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Radny J. Ściseł zaproponował natomiast poprawkę, aby w ust. 2 §1 projektu uchwały
pozostawić zapis bez wskazywania z imienia i nazwiska Wiceprzewodniczącego ( pozbyć się
kropek). W konsekwencji wprowadzonej poprawki przedmiotowy ust. 2 otrzymałby
brzmienie: „ Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia
podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta dokonuje
Wiceprzewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu służbowego”.
W/w zgłoszona poprawka został przez Komisję przyjęta jednogłośnie: 7 głosów „za”.
Innych głosów odnośnie omawianego projektu uchwały nie było. Komisja przystąpiła do
głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.
Stosunkiem głosów:
za – 7
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały wraz z
wniesionymi poprawkami.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Projekt uchwały omówił również Z-ca Burmistrza Miasta Lubartów – Radosław Szumiec.
W otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały głos zabrał radny J. M.
Tomasiak.
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Radny J. M. Tomasiak – Jako przedstawiciele na zgromadzeniu Związku Komunalnego
byliśmy przeciwko wprowadzeniu tego do porządku obrad, nasze wątpliwości budził tryb
wprowadzenia tego do porządku obrad oraz nieuwzględnienie wszystkich poprawek, które
były proponowane do Statutu również z poprzednich lat. Dlatego jako klub będziemy
głosowali przeciwko zmianom w tym Statucie.
Radny A. Zieliński pytał natomiast Z-cę Burmistrza, czy Zarząd Związku przymierzał się do
tego, by ewentualnie globalnie rozpatrzyć wszystkie te poprawki i uwagi, które były
wnoszone, a nie zostały uwzględnione i czy taka zmiana Statutu w tym zakresie jest
planowana.
Z-ca Burmistrza R. Szumiec – Jeżeli chodzi o te zmiany, które były zgłaszane na etapie
konsultacji…, to cześć tych poprawek została uwzględniona, natomiast te, które były
sprzeczne z literą prawa, bądź niemożliwe do podjęcia zostały przez Zgromadzenie
odrzucone.
Przewodniczący Komisji pytał natomiast, po co zmieniać Statut Związku, skoro on musi być
zgodny z ustawą.
Z-ca Burmistrza R. Szumiec odpowiadając na pytanie mówił, że jest to potrzebne dla czystej
formalności i przejrzystości przy wydawaniu decyzji. Dodał również, że takie umocowanie
statutowe przy wydawaniu decyzji daje przejrzystość i nie daje żadnych wątpliwości.
Na koniec dyskusji głos zabrał radny J. M. Tomasiak:
- Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że nieprawdą jest to, co zostało przed chwilą stwierdzone
przez Pana Burmistrza, że którakolwiek z poprawek znalazła odzwierciedlenie w Statucie
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, bo poprawki zostały zgłoszone w 2012
roku i wielokrotnie były przywoływane i nigdy Zarząd nie zaproponował Zgromadzeniu, aby
te poprawki zostały uzupełnione. A więc jest to nie prawda, co Pan mówi i nie rozmawiajmy
teraz o poprawkach do uchwał, tylko o poprawkach bezpośrednio do Statutu…, a przypomnę
również, że radca prawny Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej te poprawki
zaopiniował, jako zgodne z przepisami ustawy.
Do powyższej wypowiedzi ustosunkował się Z-ca Burmistrza R. Szumiec, który mówił, że
projekt uchwały został przegłosowany przez Zgromadzenie, podkreślając, że dwie osoby były
przeciwne lub się wstrzymały od wprowadzenia tych zmian w Statucie, po czym dodał, że
stało się faktem, że Zgromadzenie taki projekt podjęło i dlatego został on przekazany
poszczególnym gminom członkowskim do zaopiniowania i podjęcia uchwał w tej sprawie i
tylko na tej podstawie jak mówił można dokonać zmian. Natomiast, jeżeli jakieś wnioski będą
wpływały na quorum Zgromadzenia, czy do Zarządu, to ten na pewno się takimi poprawkami
będzie zajmował i przedstawiał je na Zgromadzeniu.
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Ostatecznie w toku dalszej dyskusji żadnych zmian do omawianego projektu uchwały nie
wniesiono i przystąpiono do głosowania nad omawianym projektem uchwały. Stosunkiem
głosów:
za – 3
przeciw – 2
wstrzymujących się – 2
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał w sprawach objętych
porządkiem obrad IV 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 27 marca 2015 roku. Uwag
do treści protokołu nie było, zatem w głosowaniu:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

protokół został przyjęty przez Komisję.

Pkt. 6
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Komisji, który przypomniał, że w maju w
planie pracy Komisji znajduje się punkt, który brzmi: „ Analiza wydatków bieżących na
funkcjonowanie wydatków administracji publicznej Miasta Lubartów w latach 2010 - 2015”,
w związku z tym poprosił członków Komisji by drogą mailową przesłali propozycje zagadnień,
odnośnie których komisja chciałaby uzyskać informacje od Burmistrza przy omawianiu tego
tematu.
Innych głosów nie było , zatem Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Jakub Wróblewski
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