PROTOKÓŁ Nr 6/15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 20 maja 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Ewa Grabek. Powitała 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.
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 – 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 J. Wróblewski – Przy poprzednim ustalaniu taryfy na rok 2014, jakie było założenie
poziomu inflacji? Bo teraz Państwo zakładacie powyżej 1%.
Pracownik PGK Sp. z o.o. B. Kwiatkowska – W projekcie budżetu Państwa jest założony
poziom inflacji na poziomie 1,2 %.
Pracownik PGK Sp. z o.o. Sylwia Romańczuk – W przeliczeniu taryfy na wodę i ścieki
Rozporządzenie Ministra Budownictwa wyraźnie mówi, jaki wskaźnik używa się do wyliczenia
taryfy za wodę i ścieki.
Prezes PGK T. Marzęda dodał:
- Udało nam się po postępowaniu przetargowym uzyskać bardzo dobre warunki i ceny na
energie elektryczną i przez to mieliśmy po pierwsze: bardzo dobrą cenę energii na zakupie, a
po drugie: bardzo niskie zużycie tej energii. Natomiast od roku 2014 i teraz w 2015, po
pierwsze jest bardzo duży wzrost po postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę
energii elektrycznej, no i rośnie zapotrzebowanie energetyczne.
Pracownik PGK Sp. z o.o. B. Kwiatkowska – Ja chciałabym jeszcze podkreślić, że w związku z
wykonanymi inwestycjami w roku ubiegłym, amortyzacja w wodociągach rośnie nam o 31% i
z automatu podatek od nieruchomości o 26%. Więc po przeliczeniu na koszt jednostkowy
ceny wody to stanowi łącznie 0,10 zł. Ponadto ustalona taryfa zarówno dla wody, jak i
ścieków jest na poziomie kosztu jednostkowego.
Radny J. Wróblewski – To zrozumiałe, jeżeli chodzi o strukturę majątkową Przedsiębiorstwa,
że największym składnikiem kosztów jest amortyzacja, natomiast pozostałe składniki
kosztów stałych to jakie jeszcze istotne są dla ustalenia tej taryfy?
Pracownik PGK Sp. z o.o. Sylwia Romańczuk – Pewne pozycje wylicza się według
zapotrzebowania Przedsiębiorstwa, np. planowane remonty, czy wyliczane są np.
wynagrodzenia według stawek, jakie mają na koniec roku wszyscy pracownicy. Jeśli chodzi o
zużycie materiałów i wyposażenia, jak i niektóre pozostałe koszty, to są wyliczone właśnie o
wskaźnik inflacji, albo według obowiązujących stawek, chodzi o amortyzację, czy podatek od

nieruchomości. Opłaty na ochronę środowiska to są stałe stawki ustalone uchwałę i nie
możemy ich dowolnie stosować przy wyliczeniu taryfy.
Radny J. Wróblewski – Interesują mnie pozostałe składniki kosztów, np. koszty wynagrodzeń.
Jaka część tych kosztów składających się na tą taryfy stanowią koszty wynagrodzeń?
Pracownik PGK Sp. z o.o. Sylwia Romańczuk – Wynagrodzenia rozdzielone na skład ceny
wody i ceny ścieków, są w tabeli „D”, tam gdzie jest ogółem i stanowią 503 tyś. 143 zł. jeżeli
chodzi o wodę i 221 tyś. 985 zł. jeżeli chodzi o ścieki.
Pracownik PGK Sp. z o.o. B. Kwiatkowska, – Czyli to jest udział 25,6 % w kosztach ogółem w
przypadku wody, a w ściekach 14,04%. Koszty są podzielone, bo rozdzielamy konkretne
koszty pracy do poszczególnej działalności.
Radny J. Wróblewski – Czy Rada może nie zatwierdzić tej taryfy?
Pracownik PGK Sp. z o.o. Sylwia Romańczuk – Jeżeli znajdzie jakiś błąd formalny, wtedy może
nie zatwierdzić, ale w innym wypadku ustawy nie dopuszczają, żeby Rada nie przyjęła
przedstawionych cen wody i ścieków.
Prezes PGK T. Marzęda – Generalnie Rada może przyjąć, albo uchylić się od podjęcia
uchwały. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w określonym terminie, zweryfikowane
taryfy przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni o dnia złożenia wniosku
o zatwierdzenie taryf.
Prezes dodał także w swojej wypowiedzi, że organem uprawnionym do kontroli wniosku
taryfowego i złożenia zastrzeżeń jest organ wykonawczy Gminy, czyli Wójt, Burmistrz,
Prezydent Miasta. Zaznaczył również, że funkcja zgłoszenia wniosku taryfowego pod obrady
Rady Gminy ma bardziej funkcję informacyjną.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Komisja przystąpiła do głosowania odnośnie
przedmiotowego projektu uchwały. W głosowaniu:
za – 2
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4
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 – 0
przeciw – 0
wstrzymujących się – 6
Komisja nie wydała opinii odnośnie omawianego projektu 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.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny J. Wróblewski – W uzasadnieniu do drugiego projektu uchwały jest wskazane
8 gospodarstw domowych, a tutaj jest 9. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego?
Pracownik PGK Sp. z o.o. Sylwia Romańczuk – W porozumieniu jest zawarte 9 adresów,
a faktycznie wodę zużywa tylko 8 gospodarstw.
Z uwagi na brak dalszych uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego projektu
uchwały, komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja 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 i wniosków odnośnie przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 1
wstrzymujących się – 1
Komisja 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.
W toku otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały, uwag nie wniesiono, więc
przystąpiono do wydania opinii.

Stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej.
Takim samym stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
Komisja pozytywnie 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 – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie 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 trzy protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji:
protokół z dnia 26 marca 2015r., protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu
31 marca 2015 roku oraz protokół z dnia 24 kwietnia 2015r.
Uwag do treści protokołów nie było, zatem w głosowaniu:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

protokół z dnia 26 marca 2015r. został przyjęty przez Komisję.
Następnie takim samym stosunkiem głosów został przyjęty protokół ze wspólnego
posiedzenia Komisji w dniu 31 marca 2015 roku.
Natomiast protokół z dnia 22 kwietnia 2015 roku, Komisja przyjęła stosunkiem głosów:
za – 4

przeciw – 0

Ostatnim punktem posiedzenia był punkt 6 – „Wolne wnioski”.

wstrzymujących się – 2

Pkt. 6
Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodnicząca podziękowała zebranym
i zamknęła posiedzenie Komisji Spraw społecznych i Porządku Publicznego w dniu 20 maja
2015r.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Ewa Grabek

