PROTOKÓŁ Nr 10 /15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 16 września 2015r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 18.35. W obradach uczestniczyło
6 Radnych oraz osoby wg załączonej listy.
Przewodnicząca Komisji Pani E. Grabek otworzyła posiedzenie i powitała zebranych.
Następnie zapoznała zebranych z porządkiem obrad ( zgodnie z załącznikiem).
Głosowanie nad porządkiem obrad:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

a) Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu
Obywatelskiego Miasta Lubartów
Skarbnik Miasta Pani L. Biskup – zgodnie z niedawno podjętą uchwałą w sprawie budżetu
obywatelskiego i z zapisami w tejże uchwale, żeby na budżet obywatelski przeznaczyć nie
mniej niż 1 % planowanych dochodów własnych miasta wg stanu na dzień 1 stycznia roku
poprzedzającego rok na który jest uchwalany budżet Pan Burmistrz składa wniosek aby
pozytywnie zaopiniowali Państwo kwotę 735.000 zł. środków na realizację zadań w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Głosowanie nad opinią stosunkiem głosów:
za –6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

b) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubartów opracowanie na lata 2015 - 2030 omówił
Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Pan P. Turowski.
Głosowanie nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za –5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

c) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
Lubartów omówił Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Pan
P. Turowski.
Radny J. Wróblewski – plan zakłada redukcję zanieczyszczeń niskoemisyjnych 4% czyli
mamy 18% , ma być 22% do 2022r.. A jakie zobowiązania nakłada na nas w stosunku do
roku 1990, bo o tym roku bazowym mówimy, w roku 2030? Czy redukcja nie jest zbyt niska
i która jakby potem utrudni nam dalszą pracę, czy sprawi, że będziemy musieli bardziej
radykalne działania podejmować w przyszłości?

Naczelnik P. Turowski – generalnie powinna być to redukcja 20% w stosunku do roku
bazowego. Natomiast w tym ostatnim punkcie dot. CO2, to nawet 15% w przypadku Polski,
ze względu na to, że nasz przemysł w większości opiera sia na węglu. Wyliczenie
przedstawione przez naszego wykonawcę stawiają nas troszkę wyżej niż powinniśmy.
Radny J. Wróblewski – ale w roku 2030 mamy osiągnąć dużo wyższe wymagania?
Naczelnik P. Turowski – według dzisiaj przyjętych założeń będą to kolejne procenty.
Natomiast musimy pamiętać, że te założenia się zmieniają i przyjmowanie jakby
rygorystycznych celów wydaje się nie potrzebne w tym momencie. Plan możemy zmieniać
w każdym momencie, jeżeli decydujemy za 2 lata, że idzie nam świetnie w gospodarce
niskoemisyjnej. Tę redukcję obniżyliśmy i mamy środki, żeby ją dalej obniżać. Możemy
postawić sobie bardziej ambitny cel, natomiast wydaje mi się , że pozostawienie dzisiaj na
poziomie 22% jest już ambitnym celem.
Radny J. Wróblewski – pod koniec dokumentu są wskaźniki, które są do osiągnięcia m.in.
zadanie dot. edukacji ekologicznej naszych mieszkańców, wynika to z przeprowadzonej
analizy. Wykonawcą edukacji ekologicznej jest Urząd Miasta – Miasto Lubartów. Środki
pochodzą z różnych źródeł i beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe, które mogą
nas wspomóc w realizacji tego planu i postulowałbym, abyśmy obok miasta Lubartów wpisali
również organizacje pozarządowe, żeby im było łatwiej ściągać środki zewnętrzne do
Lubartowa i włączać się w tę edukację ekologiczną.
Pan P. Turowski – wniosek zostanie zapisany.
Głosowanie nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za –6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

d) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
Radna E. Grabek – jest to uchwała Klubu Wspólny Lubartów, uchwała 8 radnych.
Radny G.Jaworski – uchwała klubu jest taka, żeby wystąpić ze Związku i w dalszej kolejności
uchwała, żeby udzielić pomocy finansowej związkowi.
Radny J. Wróblewski – a co w przypadku, gdy podejmujemy tę uchwałę jako Rada,
a Związek nie zechce podpisać z nami umowy, umowy z miastem Lubartów?
Radna E. Grabek – a z miastem Lublin podpisał.
Radny J. Wróblewski – ma takie prawo, może podpisać z jednym, a z drugim nie. Co w takiej
sytuacji?
Radny G. Jaworski – Lubartów nie będzie uczestniczył w tych działaniach, takich jak:
budowanie zakładu. Będziemy musieli jako miasto Lubartów szukać innego rozwiązania. Jest

wiele zakładów w pobliżu, które przyjmą nasze śmieci : Puławy. Na razie mówimy, tylko
o uchwale w sprawie wystąpienia ze związku.
Radny J. Wróblewski – rozumiem, że nie mamy alternatywy.
Radna E. Grabek- w związku z tą podwyżką, która była dla mieszkańców domków
jednorodzinnych . Mieszkańcy domków byli poruszeni, podwyżka była znaczna. Mieszkańcy
domków jednorodzinnych do takiej decyzji nas upoważnili i wielokrotnie z nami rozmawiali.
Nie chcą płacić takich cen. Stąd też takie decyzje.
Radny J. Wróblewski – czy na skutek wyjścia za związku cena odpadów spadnie?
Radna E. Grabek – myślę, że mieszkańcy dość drogo płacą za śmieci to miasto będzie ponosić
duże koszty.
Radny J. Wróblewski – powodem podjęcia tej uchwały …
Radna E. Grabek – m.in. powodem
Radny J. Wróblewski m.in. powodem podjęcia tej uchwały jest obniżenie opłat za śmieci?
Czy wyjście ze związku spowoduje że spadną opłaty?
Radny G. Jaworski – wyjście ze związku spowoduje, że nie będziemy w jakiś sposób
zobligowani do wypełniania pewnych zadań, które zostały powiązane z gminą Lubartów.
I jeśli będzie dofinansowanie pieniędzy które, nie będą wykorzystane na wywóz śmieci,
będzie można przeznaczyć na dofinansowanie do śmieci.
Radny Z. Gałązka – mieszkam w Spółdzielni Mieszkaniowej. Kończą się umowy na wywóz
śmieci z zasobów SM, czy te ceny zostaną na takim samym poziomie, czy nie zostaną
wywindowane? Gospodarka śmieciowa to trudny temat i jest kosztowna. Czy braliście pod
uwagę zgłaszając tę uchwałę odnośnie zasobów spółdzielczych, czy nie będzie drożej?
Radna E. Grabek – nie wiemy tego.
Radny J. Wróblewski – mam pytanie do Przewodniczącego Związku Pana R. Szumca – z tego
wynika, ze Lubartów chce sobie zagwarantować 20,2 % strumienia śmieci? Czy istniałby
problem gdyby związek nie zawarł takiej umowy z miastem Lubartów? Żeby zagwarantować
taki strumień śmieci dla zakładu?
Przewodniczący Związku Pan R. Szumiec – myślę, że tak. Do końca roku działa tylko
sortownia SITA. Nie znaleźli nowej lokalizacji , w związku z tym będą się musieli z osiedla
Kruczkowskiego wyprowadzić. Pozwolenie im wygasa. I zostaje KOMEKO. Więc zapewne
Lublin może te 20% śmieci sobie wziąć. Jeśli będzie taka potrzeba zakładu. Jeśli on wogóle
powstanie. Trzeba zacząć od tego, żeby ten zakład powstał.
Radny J. Wróblewski – pytanie do wnioskodawców. Miasto ma 46,33% udziału w związku.
Miasto było inicjatorem powstania związku. Czy istnieje takie ryzyko, że jeżeli miasto
wyjdzie ze związku to pozostałe gminy podejmą taką uchwałę?

Przewodniczący Związku Pan R. Szumiec – na dzień dzisiejszy mam takie sygnały, że gdy
miasto Lubartów wyjdzie ze związku, to pozostałe gminy, może nie wszystkie, przygotują
wszczęcie postępowania w kierunku wyjścia ze związku.
Radny J. Wróblewski – w statucie jest zapis, że muszą pozostać 3 gminy.
Przewodniczący Związku Pan R. Szumiec- muszą pozostać 3 gminy, żeby istniał związek.
Radny J. Wróblewski- jeżeli nie będzie związku, jeżeli zakład nie powstanie, jakie są
konsekwencje finansowe dla miasta?
Przewodniczący Związku Pan R. Szumiec- jeżeli miasto wystąpi i pozostałe gminy wystąpią,
związek się rozpadnie tracimy całe dofinansowanie szwajcarskie i 10 mln z Lublina.
Skutki finansowe są takie, że :
1. jest zawarta umowa z wykonawcą. Kara umowna jest 20%, jest to 9.700.000 zł., więc na
miasto można sobie wyliczyć 46%.
2. pozostałe gminy – np. gmina Lubartów „odgrażały się” na ostatnim zarządzie, że jeżeli
miasto wyjdzie ze związku i związek się rozpadnie, dlaczego one mają płacić. One nie
chciały wyjść ze związku tylko miasto. Być może podadzą nas do sądu. Ja nie wiem czy tak
będzie, ale można się tego spodziewać.
3. rekultywacja wysypiska- zaplanowana na przyszły rok. Do końca roku wysypisko
w Nowodworze funkcjonuje. W przyszłym roku zaplanowaliśmy rekultywację tego
wysypiska, które tylko 2 mln zł. ma kosztować. Zbiórka azbestu 1 mln zł., tracimy
dofinansowanie dla najuboższych rodzin w naszym mieście, czyli 250 tys. zł..
A w październiku rusza nabór na zakup blachy.
I najważniejszy skutek finansowy – gdyby doszło do takiego wybudowania zakładu i np. po
ustaniu trwałości projektu czyli po 5 latach byłaby możliwość zbycia tego zakładu z różnych
powodów ( a chętni są na to), jeżeli inwestycja wynosi 50 mln zł., to następna strata
dwudziestu paru mln zł.. I co jest najważniejsze w tym jeżeli ponosimy inwestycję 50 mln zł.
i w tym udział wszystkich gmin członkowskich jest 4 mln 150 tys. zł. to jest to niecałe 10 %
całego udziału.
Radny J. Wróblewski – w umowie z Lublinem jest zapisane, że Lublin będzie dostarczał po
tych samych cenach odpady jak członkowie związku. W statucie związku jest zapis, że
związek jest zobowiązany udostępniać gminom członkowskim korzystanie ze swoich
urządzeń po kosztach rzeczywistych czyli bezpośrednich, więc Lublin będzie właścicielem
zakładu.
Przewodniczący Związku Pan R. Szumiec – Lublin nie będzie właścicielem zakładu.
Radny J. Wróblewski – rozumiem, że gminy będą dostarczać odpady po kosztach marży,
to będzie dla nas korzystne. Obala to tezę, taką że skoro Lublin po tej samej cenie, że
będziemy musieli po kosztach?

Przewodniczący Związku Pan R. Szumiec – z tą marżą to nie jest do końca tak. Na to pytanie
odpowiem na sesji lub jutro zadzwonię.
Głosowanie nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za – 2

przeciw – 3

wstrzymujących się – 1

e)Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn
i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów ,
Radna E. Grabek – jest to propozycja o dofinansowanie na rzecz związku
Radny G. Jaworski – ta uchwała ma sens jeżeli przejdzie pierwsza uchwała.
Radny Z. Gałązka – skąd wzięła się ta kwota, kwota tego dofinansowania? Z jakich wyliczeń?
Radna E. Grabek – z przeliczenia wg strumienia
Radny J. Wróblewski – nie wiem jak to liczyć.
Radny G. Jaworski – ja inaczej to liczę. 10 mln zł. sztywne daje Lublin, myślę że są te kwoty
wyliczone.
Przewodniczący Związku Pan R. Szumiec – pytanie do wnioskodawców uchwały. Co będzie
jak włączymy nieruchomości niezamieszkałe? Teraz są poza systemem. Zadania dla związku
– obejmujemy domki jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne. A pozostałe wszystkie
instytucje? Ten strumień śmieci musi się gdzieś podziać? Teraz są oddzielne umowy, każdy
musi zawrzeć umowę albo ze związkiem albo z PGK. Teraz są prowadzone kontrole. Ponad
30 podmiotów zostało skontrolowanych.
Głosowanie nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za – 2

przeciw – 3

wstrzymujących się – 1

f) projekt uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów
Radna E. Grabek – jest zastrzeżenie radcy prawnego, żeby wykreślić w statucie w § 9 pkt 3
Radny J. Wróblewski – Przygotowałem większość poprawek i pewne zmiany chciałbym
zaproponować. Radca prawny ma rację taką, że powinniśmy dopuścić do członkostwa
w Radzie zarówno przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych i tutaj nie
możemy określić limitu wiekowego, jak też przedstawicieli osób starszych, też tutaj nie
powinniśmy określać limitu wiekowego. Ale możemy zostawić to, że osoby które będą
głosowały w wyborach do Rady miały ukończone 60 lat. Też nie możemy tego zrobić
bezpośrednio jak mi się wydaje. Poza tym idąc dalej nigdzie nie ma definicji Seniora. Jest
tylko jeden taki dokument. Jest to założenie długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata
2014-2020r. przyjęte uchwałą Rady Ministrów, gdzie są zdefiniowane. Przeczytam – że na

potrzeby tego dokumentu przyjmuje się, że osoba starsza zamiennie stosowana senior to
osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest to definicja zgodna z definicją przyjętą przez
światowe zgromadzenie na temat starzenia się społeczeństwa przez ONZ w 1982 roku.
Wobec tego proponuję następujące poprawki:
I poprawka - polegająca na nadaniu treści § 5 ust.3 następującego brzmienia: „3.Czynne
prawo wyborcze do Rady mają wyłącznie osoby starsze w rozumieniu Założeń Długofalowej
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, przyjętych Uchwałą Nr 238 Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2013r. (MP. Z 2014r., poz. 118) zamieszkujące na terenie Gminy Miasto
Lubartów, zwanej dalej Seniorami”,
II poprawka – polegająca na nadaniu
brzmienia:

§ 8 pkt. 1 ust.1

i pkt. 2 ust.1

następującego

„1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają:
1) podmioty działające na rzecz osób starszych, w proporcji jeden kandydat na podmiot”,
„ 2) grupa co najmniej 30 seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Lubartów”,
Ale jeszcze tłumaczę, że nie każda organizacja pozarządowa ma członków, ponieważ są
np. fundacje, które takich członków nie mają. Fundacja jest organizacją pozarządową, działa
np. WOŚP. Jest to organizacja pozarządowa, działa na rzecz osób starszych, prowadzi zbiórkę
na rzecz geriatrii itd., ale nie ma członków, więc nie może zgłosić żadnego kandydata,
a prowadzi działalność. Dlatego jest propozycja, żeby był to jeden kandydat na podmiot.
III poprawka polegająca na wykreśleniu pkt 3 w § 9 w brzmieniu:
„ 3) mieć ukończony w dniu wyborów 60 rok życia”
IV poprawka – polegająca na wykreśleniu pkt 4 w § 9 w brzmieniu:
„ 4) stale zamieszkiwać na terenie Gminy Miasto Lubartów”,
V poprawka – polegająca na dodaniu w § 2 ust.2 o treści:
„ 2. Siedzibą Rady jest ……..”,
VI poprawka – polegająca na nadaniu ust.1 w § 14 następującego brzmienia:
„1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół”,
VII poprawka – polegająca na nadaniu ust.3 w § 14 następującego brzmienia:
„3. Protokoły z posiedzeń, uchwały, listy obecności i inne wskazane przez
Przewodniczącego dokumenty Rady przechowuje się w siedzibie Rady”.
Głosowanie Komisji nad poprawkami do uchwały stosunkiem głosów:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Głosowanie Komisji nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

g) Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie omówił Zastępca Burmistrza
Miasta Pan R. Szumiec.
Radny J. Wróblewski – Sprawdźmy czy procedura z ławnikami jest aktualna.
Głosowanie Komisji nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

h) Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie informacji o kandydatach na ławników omówił Zastępcą Burmistrza Miasta Pan
R. Szumiec.
Głosowanie Komisji nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

i) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Głosowanie Komisji nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

j) Komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
nowoprojektowanej z uwagi na brak opinii Komisji Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Rady Miasta, której zadaniem jest wydawanie opinii w tego typu sprawach.
Projekt uchwały ma zostać przekazany do ww. komisji
k) Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej omówiła Skarbnik
Miasta Pani L. Biskup.
Wniosek dot. wprowadzenia poprawki polegający na tym, że wartości wpisane w kolumnie
9.3 Kwota zobowiązań Związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty
w
danym
roku
budżetowym,
w
latach
2015-2035
wyzerować
Głosowanie Komisji nad poprawką stosunkiem głosów:
za – 2

przeciw – 3

wstrzymujących się – 1

Głosowanie Komisji nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za – 2

przeciw – 0

wstrzymujących się – 4

l) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015r. omówiła Skarbnik Miasta Pani
L. Biskup.
Wniosek dot. wprowadzenia poprawki polegającej na przeniesieniu z rozdziału 80103
(Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) kwoty 24000zł., przeznaczonej na
zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej do rozdziału 60016 (Drogi gminne) na
bieżące utrzymanie dróg
Głosowanie Komisji nad poprawką stosunkiem głosów:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

Głosowanie Komisji nad projektem uchwały stosunkiem głosów:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji
Protokół z dnia 20 maja 2015r. przyjęto jednogłośnie ( 6 głosów za).
Protokół z dnia 17 czerwca 2015r. przyjęto jednogłośnie ( 6 głosów za).
Protokół z dnia 21 lipca 2015r. przyjęto jednogłośnie ( 6 głosów za).
Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Grabek zamknęła obrady Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Sporządziła:

Agnieszka Szymczuk

Przewodnicząca Komisji

Ewa Grabek

