PROTOKÓŁ Nr 7/15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 17 czerwca 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Ewa Grabek. Powitała zgromadzonych,
stwierdziła prawomocność obrad i odczytała przesłany członkom Komisji porządek
posiedzenia, proponując jednocześnie poszerzenie porządku w pkt 3 poprzez wprowadzenie
dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonych w Lubartowie w obrębie 8 – Za Fabryką.
Następnie z propozycją poszerzenia porządku posiedzenia wystąpiła Skarbnik Miasta,
wnioskując dodanie do porządku projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej.
Zabierając głos w tym punkcie radny Jakub Wróblewski zaproponował, aby zamienić
kolejność punktu 3 i punktu 4 porządku posiedzenia.
Wobec braku innych uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia, Przewodnicząca
Komisji poddała pod głosowanie zmianę porządku zaproponowaną przez radnego Jakuba
Wróblewskiego, która została stosunkiem głosów 7 „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, jednogłośnie przyjęta przez członków Komisji.
Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia wraz
z wprowadzonymi zmianami, który w głosowaniu: 7 „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubartowie oraz stanem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Miasta
Lubartów
i
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na
lata 2012 – 2017.
4. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Ad.3
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie oraz stanem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Lubartów i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2012 – 2017.
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Sprawozdanie przedstawiła
w Lubartowie Bożena Kulka.

Kierownik

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny Jakub Wróblewski, który zadał pytanie do sprawozdania z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej odnośnie zadań ujętych w tabeli 4: Wydatki na zadania własne
i zlecone. Następne pytanie dotyczyło rodzaju stanowisk, na których zatrudnionych jest
w MOPS-ie 40 osób i wysokości wynagrodzeń związanych z konkretnym rodzajem stanowisk.
Kierownik MOPS wymieniła rodzaje stanowisk istniejących w Ośrodku oraz zobowiązała się
przygotować informację co do wysokości wynagrodzenia w poszczególnych grupach
zatrudnienia. Radny Jakub Wróblewski zadał także pytanie odnośnie realizacji programu
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, tj. dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku
osobom go pozbawionym. W odpowiedzi na zadane pytanie Kierownik MOPS
poinformowała, że dożywianie dzieci odbywa się w stołówkach szkolnych oraz że
w przypadku tego rodzaju wniosków Ośrodek nie wydaje decyzji odmownych. Dorośli
w ramach tego programu, wtedy gdy jest to zasadne, mogą otrzymać świadczenie pieniężne
na zakup żywności. W okresie letnim, gdy szkoły są zamknięte wydawane są na dzieci
dodatkowe świadczenia w formie pieniężnej. Radny J. Wróblewski wyraził zadowolenie, że
110 podopiecznym Ośrodka udało się podjąć pracę. Jednocześnie zainteresował się
funkcjonowaniem kontraktu socjalnego oraz projektu systemowego „Od aktywizacji do
rozwoju”. Kierownik MOPS poinformowała, że odnośnie tego ostatniego projektu nie były
jeszcze prowadzone badania.
Następnie głos w dyskusji zabrał radny Grzegorz Jaworski, który zainteresował się
funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej. W odpowiedzi Kierownik MOPS poinformowała,
że świetlica działa przez 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w okresie szkolnym od
1200 do 1800, a w okresie wakacji od 1000 do 1600. W świetlicy na ¾ etatu zatrudniony jest
wychowawca i pedagog oraz 1/8 etatu psycholog. Dzieci biorą udział w różnego typu
zajęciach, np. basen, wycieczki, ogniska. Nawiązana jest również współpraca z pobliską
Biblioteką, gdzie organizowane są plastyczne konkursy itd. Drugie pytanie radnego
G. Jaworskiego dotyczyło przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom. Kierownik
MOPS poinformowała o działaniach podejmowanych przez mobilne centrum, świadczącym
swoje usługi w całym województwie lubelskim, w ramach którego działalności udzielane są
porady prawne ofiarom przemocy w rodzinie. Najbliższe mobilne centrum odbędzie się
w pierwszą sobotę lipca, tj. 4.07.2015r.
W dyskusji ponownie głos zabrał radny J. Wróblewski, zadając pytanie do Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów za 2014 rok, odnośnie
„Opracowania
systemu
likwidacji
barier
architektonicznych,
informacyjnych,
komunikacyjnych, społecznych i psychologicznych ułatwiających dostęp osób
niepełnosprawnych do lokalnych instytucji edukacyjnych”, tzn. czy jest taki system
opracowany? Pracownik MOPS Agnieszka Antonik poinformowała, że jako taki system
likwidacji barier architektonicznych nie został opracowany, w Strategii zostały tylko ujęte
ogólne działania, które w poszczególnych instytucjach zostały podjęte. Ostatnie pytanie
zadane przez radnego J. Wróblewskiego dotyczyło podopiecznych MOPS niepełnosprawnych
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słuchowo, tzn. osób głuchoniemych. Radny poprosił o przygotowanie informacji co do ilości
osób niesłyszących, korzystających ze świadczeń Ośrodka.
Ad.4
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty od Jana Sławomira Pyła i Anny Pyła Vranka.
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Radosław Szumiec.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Proszę Państwa uważam, że intencją tej uchwały o bonifikatach przy sprzedaży tych lokali
komunalnych było po pierwsze pozbycie się przez miasto obowiązku zarządzania tymi
lokalami, łożenia na ich utrzymanie, a po drugie, żeby mieszkańcy, których nie stać, mogli
zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe. Stąd takie wysokie bonifikaty. Kupno lokalu
mieszkalnego o powierzchni blisko 50 m2 za kwotę 13,5 tys. zł, można powiedzieć, że to jest
podarunek, a nie kupno. Wobec czego wydaje mi się, że nie powinniśmy być pobłażliwi dla
osób, które mieszkają sobie gdzieś indziej, a to mieszkanie kupili oświadczając, że będą
w nim mieszkali przez 5 lat, a następnie lokal zbyli i pieniążki sobie przekazali na inny cel.
Wobec czego ja mówię, że będę głosował przeciwko podjęciu tej uchwały.
Radny ZBIGNIEW GAŁĄZKA
Ja analizowałem też to dość długo i wnikliwie, nawet zasięgałem opinii, też doszedłem do
tego wniosku jak radny Kuba mówił przed chwilą. Zastanawiałem się nad tym i też brałem
pod uwagę to, że gdyby sprzedając to mieszkanie, nabył nowe mieszkanie, a tu czegoś
takiego nie ma, takiej sytuacji ... Nie ma podstaw do tego, żeby umorzyć tę kwotę. Ja też
będę za nieudzieleniem tej bonifikaty.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii
w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za - 0
przeciw – 7
wstrzymujących się – 0
Komisja negatywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Miasta
Lubartów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji
i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Lucyna Biskup.
Z uwagi na brak pytań odnośnie ww. projektu uchwały Komisja przystąpiła do wydania
opinii w przedmiotowej sprawie. Stosunkiem głosów:
za - 7
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Lubartów.
Z uwagi na brak pytań odnośnie ww. projektu uchwały Komisja przystąpiła do wydania
opinii w przedmiotowej sprawie. Stosunkiem głosów:
za - 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubartów za 2014 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Lucyna Biskup.
W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały Skarbnik Miasta udzielała
bezpośredniej odpowiedzi na pytania zadawane przez radnego J. Wróblewskiego.
W otwartej dyskusji żaden z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, wobec czego
Przewodnicząca Komisji przystąpiła do procedury wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za - 3
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Projektu uchwały nie dyskutowano, wobec czego Komisja przystąpiła do wydania opinii
w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za - 3
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonych w Lubartowie w obrębie 8 – Za Fabryką.
Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza Radosław Szumiec.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Ja mam pytanie: czy zdarzyło się tak w ciągu ostatniego roku, dwóch, trzech lat, że kiedy
ktoś przychodził z propozycją, z deklaracją, że wystartował w przetargu na daną
nieruchomość, że była odmowa ogłoszenia przetargu na taką nieruchomość?
Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Nie. Przynajmniej ja nie wiem, nie mam takich informacji. Każdy kto jest zainteresowany
jakimś gruntem, a szczególnie jeśli chodzi o ten obręb 8, czyli strefę i gazownię, to rozmowy
są prowadzone, przecież nam zależy na tym, żeby zbyć nieruchomość, tym bardziej, że je tam
mamy.
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Radny ZBIGNIEW GAŁĄZKA
Czy jest wiadomo, czy ten przedsiębiorca zaczyna od zera i zaczyna tworzyć działalność?
Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Z tego co wiem, to nie.
Radny ZBIGNIEW GAŁĄZKA
Bo ta powierzchnia to jest dość duża i dla tych 5 osób, to …
Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Nie, pół hektara to nie jest dużo. Pół hektara Ogniwa Pana Motyla. To jest te pół hektara
mniej więcej. Więc nie jest to pod jakąś ogromną działalność. To jest jakiś budynek
produkcyjny plus jakieś biura, trochę place, magazyny. Nie jest to jakaś ogromna
powierzchnia. Lepiej niech obiecuje na razie 5 pracowników, a później niech zatrudni 20, daj
Boże, żeby tak było. No i ważne, że to jest lokalny … Nie znam nazwiska. Naprawdę nie znam.
Radny GRZEGORZ JAWORSKI
Ja mam jeszcze pytanie. Przepraszam może taką niewiedzą będę tutaj bił, ale jako jest
różnica między tą ostatnią długą dyskusją na temat zamiany działek. Czym ta procedura
będzie się różniła?
Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Tu jest sprzedaż, a tam była zamiana.
Radny GRZEGORZ JAWORSKI
Ale tak samo był też tam operat. Przecież podobne procedury były robione …
Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Nie będę przecież powtarzał jaka była dyskusja. Chcę tylko poinformować, że Pan
Wrotniak nabył blisko, na terenie Lubartowa, ale nie od nas.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii
w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za - 7
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Skarbnik Miasta zasygnalizowała, że projekt przedmiotowej uchwały będzie w porządku
najbliższej sesji i wtedy też zostanie omówiony.
Komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej.
Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał, Komisja przystąpiła do
kolejnego punktu porządku posiedzenia.
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Ad. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwagi do treści protokołu wniósł radny Jakub Wróblewski, zaznaczając, że na pierwszej
stronie protokołu w miejscu wytłuszczonego wyrazu „zwieranie” porozumień powinien być
wyraz „zawieranie” porozumień.
W głosowaniu – 7 gł. „za”, protokół z dnia 20 maja 2015 roku został przyjęty przez Komisję
jednogłośnie.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 6.
Pkt. 6
Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodnicząca podziękowała zebranym
i zamknęła posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w dniu 17
czerwca 2015r.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Ewa Grabek
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