PROTOKÓŁ Nr 7/15
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 20 maja 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 nw.
porządek posiedzenia przesłany w materiałach na VII sesje Rady Miasta Lubartów:
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.
Uwag do proponowanego porządku posiedzenia 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 zabrał Z-ca Burmistrza Miasta Lubartów – R. Szumiec, który poinformował radnych, że
informacja taka zostanie przedstawiona na sesji, zatem przystąpiono do kolejnego punktu
porządku posiedzenia, którym było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach objętych
porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
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 – 2
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
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 J. M. Tomasiak – Jaki jest wynik finansowy netto PGK-u za rok 2014?
Prezes PGK T. Marzęda – 296 597, 62 zł. netto.
Radny G. Gregorowicz – Czy wpływ na te taryfy mają koszty związane z pewnymi
preferencjami dla Gminy Lubartów?... Czy na ustalenie taryf wpływ miało zróżnicowanie
liczenia ceny ścieków i wody również w okolicznych gminach?
Prezes PGK T. Marzęda – Po pierwsze: nieprawdą jest, że do kalkulacji ceny dla odbiorcy
hurtowego nie liczymy amortyzacji. Liczymy amortyzację i liczymy wszystkie urządzenia,
które służą do pozyskania tej wody, jej uzdatnienia i dostarczenia dla odbiorcy hurtowego.
Wszystkie te urządzenia są liczone, zaś nie są liczone te urządzenia, które służą dla
dostarczenia wody dla mieszkańców miasta Lubartów. Po drugie: cena dla odbiorcy
hurtowego nie wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków, bo odbiorcy hurtowego nie ma w żadnej z tych grup taryfowych.
Radny J. Ściseł – Wzrosty cen wody i ścieków w taryfie kształtują się na poziomie 3-4%.
Wzrosty te odnoszę zawsze do inflacji, jaka jest, a trudno mówić, że w tym roku jakaś inflacja
jest… . Dlatego pytam:, dlaczego ceny wzrosły o 3, 4 % kiedy tej inflacji nie ma?
Prezes PGK T. Marzęda – Gros kosztów Przedsiębiorstwa to są koszty stałe: amortyzacja,
podatek od nieruchomości oraz co prawda koszt zmienny, ale koszt, który bardzo rośnie i to
jest koszt zużycia energii elektrycznej, który odnosząc do lat ubiegłych, ten wzrost jest
kilkunasto-procentowy. Koszty na amortyzacji wzrosły o 31%, a podatek od nieruchomości o
26% i jeszcze jeden powód, to przede wszystkim taki, że spada zużycie wody. Im mniej tej
wody zużywamy, tym ta woda jednostkowo będzie droższa, bo udział kosztów stałych w
całości kosztów jest bardzo duży.

Na koniec dyskusji głos zabrał ponownie radny J.M. Tomasiak, który zwrócił uwagę na taki
fakt, że im wyższa cena wody, tym mniejsze zużycie. Dodał również, że jeżeli spadnie cena
wody, wówczas będzie większe zużycie.
W trakcie dyskusji na posiedzenie Komisji przybył radny M. Polichańczuk.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Komisja przystąpiła do głosowania odnośnie
przedmiotowego projektu uchwały. W głosowaniu:
za – 0
przeciw – 2
wstrzymujących się – 3
Komisja negatywnie 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 zreferował Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Pan Waldemar Kijek.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny G. Gregorowicz – Co to jest kalkulacja stawek opłat abonamentowych metodą alokacji
prostej? I czy były jakieś dopłaty do cen wody i ścieków w ubiegłym roku.
Inspektor W. Kijek – Tak. Dopłata była na tym samym poziomie.
Na pierwsze pytanie radnego G. Gregorowicza odpowiedział Prezes PGK T. Marzęda :
– Wynika to z polityki księgowej przyjętej przez nasze Przedsiębiorstwo. Są różne metody
alokacji kosztów i metoda alokacji prostej jest jedną z metod z alokacji kosztów zgodnie z
polityką księgowości przyjętą przez nasze Przedsiębiorstwo.
Z uwagi na brak dalszych pytań, uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego projektu
uchwały, komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywie 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.
Z uwagi na brak uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego projektu uchwały,
komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:

za – 3
przeciw – 2
Komisja pozytywie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

wstrzymujących się – 0

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lubartów.
Projekt uchwały zreferował Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Pan Waldemar Kijek.
Dyskusja:
Radny J. Ściseł – Nie przypominam sobie, żebyśmy w poprzednich latach taką uchwalę
przyjmowali.
Inspektor W. Kijek – Nie było. Porozumienie obowiązywało w 2004 roku. Gmina nie
występowała, bo rozumiała, że to jej się należy.
Inspektor W. Kijek w swojej wypowiedzi dodał również, że Miasto może pomagać Gminie
Lubartów, ale nie musi.
Przewodniczący Komisji zauważył natomiast, że zwiększyła się liczba budynków do
dotowania w tzw. „międzyczasie”. W 2004 roku było tych gospodarstw 8, a teraz jest 16 tych
adresów, w tym, 14 działających w tej strefie uciążliwej, którą Gmina prosi o objęcie
wsparciem.
Innych pytań, uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego projektu uchwały nie było,
więc komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 0
przeciw – 5
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie negatywnie 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.
W toku otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały, uwag nie wniesiono, więc
przystąpiono do wydania opinii. Stosunkiem głosów:
za – 1
przeciw – 2
wstrzymujących się – 2
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej.
Takim samym stosunkiem głosów:
za – 1
przeciw – 2

wstrzymujących się – 2

Komisja negatywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Lubartów.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisja Jakub Wróblewski, jako Przewodniczący
Doraźnej Komisji Regulaminowo - Statutowej.
Uwag, pytań i wniosków do projektu uchwały nie było, zatem w głosowaniu:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
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 nr 5/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 31 marca 2015 roku oraz protokół
nr 6/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. Uwag do treści protokołów nie było, zatem w głosowaniu:
za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

został przyjęty przez komisję protokół z dnia 31 marca 2015r.
Natomiast protokół z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Komisja przyjęła jednogłośnie – 5 głosów
„za”.
Pkt. 6
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Komisji, który mówił, że zgodnie z planem
pracy Komisji na rok 2015 powinien zostać zrealizowany punkt pt. „Analiza wydatków
bieżących na funkcjonowanie administracji publicznej Miasta Lubartów w latach 2010-2015”
i w związku z tym jak mówił, wystąpił z pismem ( pismo w załączeniu do protokołu ) do
Burmistrza Miasta o materiały dot. takiego zagadnienia. Podkreślił, że nie otrzymał takich
informacji w związku z tym sam przygotował tabele, które pozwolą prześledzić dynamikę
wzrostu płac i zatrudnienia w jednostkach budżetowych Miasta Lubartów (poza jednostkami
oświatowymi, które będą oddzielnym tematem obrad komisji) zaznaczając, że prosił w
swoim piśmie, by takie materiały zostały wysłane radnym najpóźniej do 21 maja 2015 r.
drogą mailową w arkuszach Excel, by łatwiej było te wszystkie wydatki analizować.
Następnie wobec powyższego skierował pytanie do przedstawicieli władz miasta obecnych
na posiedzeniu komisji w brzmieniu:

- Czy te wydatki…, czy to zostanie wykonane?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta L. Biskup:
- Otrzymałam dyspozycję i przygotowałam dane tak, jak otrzymałam dyspozycję od Pana
Burmistrza. Są to foto wyciągi ze sprawozdań finansowych, lecz nie jest to na pewno
przetworzone w Excelu, ponieważ podpisujemy się pod tym, co nie wymaga naszego
przetworzenia, dlatego to będzie chyba w formie papierowej. Ale ja nie mam jeszcze tego
pisma i nie ja będę je redagowała, ponieważ tylko część dotyczy wydatków na administrację,
natomiast, jeżeli chodzi o zatrudnienie i stan zatrudnienia oraz średnią zatrudnienia, to są
dane z kadr.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji postawił sprawę jasno i poprosił, aby w
przypadku nieotrzymania wnioskowanych materiałów w proponowanym przez niego
terminie, na posiedzeniu Komisji w dniu 28 maja 2015 roku obecny był Burmistrz i osoby,
które będą mogły udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.
Innych głosów nie było, zatem Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie
Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Jakub Wróblewski

