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PROTOKÓŁ Nr11/2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 15 września 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący
Komisji Jacek Tchórz, który
posiedzenie Komisji w dniu 15 września 2015.
Powitał zgromadzonych,
stwierdził prawomocność
obrad i odczytał
posiedzenia:

prowadził
porządek

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia

3 Informacja

zarządu LEWART LUBARTÓW z realizacji zadań
w zakresie zadań współfinansowanych przez Miasto Lubartów.

4 Wydanie opinii w sprawach
Lubartów.

objętych

porządkiem

statutowych

obrad X sesji Rady Miasta

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
6. Wolne wnioski

7. Zamkniecie obrad.
Uwag do proponowanego
do jego realizacji.

porządku posiedzenia nie było, zatem Komisja przystąpiła

Ad.3
Informacja zarządu LEWART LUBARTÓW z realizacji zadań statutowych w zakresie
zadań współfinansowanych przez Miasto Lubartów.
Głos zabrał Prezes MKS LEWART MACIEJ JAWORSKI, który poinformował Komisję
o wyczerpaniu, przyznanej w 2014 r. z budżetu Miasta, dotacji przeznaczonej dla
MKS LEWART. Przyznał, że na skutek awansu Klubu do III Ligii, a w związku z tym
z podniesieniem wydatków związanych z częstymi rozgrywkami meczowymi (w tym
z wyjazdowymi), Klub znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Funkcjonuje ze
środków "pożyczonych, trochę własnych, trochę sponsorskich", ale generalnie zalega
z płatnościami różnym firmom obsługującym. Prezes Jaworski przewiduje kolejne
zadłużenie Klubu związane z zaplanowanymi rozgrywkami. W związku z tym
przekazanie dotacji z budżetu, planowane według wiedzy Prezesa, najwcześniej na
dzień 2 października br. (po rozstrzygnięciu
ogłoszonego
przez Burmistrza
konkursu), pozwoli Klubowi na pokrycie owego zadłużenia. Póki, co jednak, termin
ten, wymusza na władzach Lewartu konieczność zaciągania kolejnych zobowiązań
finansowych, na których spłatę MKS LEWART obecnie nie ma środków finansowych.
"Wydatki, które możemy ponosić, związane z III Ligą, będą mogły być związane
z fakturami
wystawionymi
już po podpisaniu
umowy, czyli najwcześniej
2 października. Będziemy wtedy w takim etapie, że w zasadzie 2/3 rundy
trzecioligowej będzie już za nami." -podkreśla prezes M. Jaworski.
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Przewodniczący Komisji RADNY JACEK TCHÓRZ poprosił o wyjaśnienie, czy
wiadomo prezesowi dlaczego konkurs został tak późno rozpisany i czy prezes został
o przyczynach tego faktu poinformowany.
Prezes zaprzeczył.
Do dyskusji włączył się RADNY ANDRZEJ ZIELIŃSKI, z zapytaniem skierowanym
do prezesa MKS LEWART, o podanie przybliżonej sumy, dzięki której Klub bez
problemów mógłby funkcjonować.
Prezes MKS LEWART MACIEJ JAWORSKI
odpowiedział: "Biorąc pod uwagę
umowy sponsorskie i zakładając, że sponsorzy się z nich wywiążą, oraz dotacje którą
zakładam, że otrzymamy w całości, to łącznie kwota ta powinna nam, wystarczyć
żeby nie generować zadłużeń." Podkreślił jednak, że: "Problem polega na tym, że
Klub nie może tych wydatków kilkudziesięciu tysięcy, które wydamy w tym czasie na
funkcjonowanie w III Lidze, rozliczyć w ramach tego konkursu."
Ponownie głos zabrał RADNY ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który poprosił Sekretarz Miasta
Annę Bielińską o wyjaśnienie przyczyn rozpisania tak późno przedmiotowego
konkursu.
SEKRETARZ MIASTA ANNA BIELlŃSKA wyjaśniła, że zmiana w budżecie, która
została przyjęta przez Radę, na mocy której MKS LEWART ma otrzymać dodatkową
dotację została przegłosowana na sesji w miesiącu lipcu br. Konkurs został
ogłoszony, zgodnie z Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie, która narzuca
terminy ustawowe, które muszą być zachowane. Termin zgłaszania ofert upływa
w dniu 30 września- wyjaśnia Sekretarz, dodając, że MKS Lewart jeszcze oferty nie
przedłożył. Podkreśla również, że Burmistrz Miasta dołoży wszelkich starań aby
szybko rozstrzygnąć procedurę, podpisać stosowne umowy i przekazać środki.
Dyskusję
zakończył
Przewodniczący
Komisji
RADNY
JACEK
TCHÓRZ,
stwierdzeniem: .Pieniądze miały być przeznaczone na działalność Klubu w III Lidze,
a minęło 2/3 tego okresu. Mamy do czynienia z dużym przesunięciem czasowym."
SKARBNIK MIASTA LUCYNA BISKUP na koniec przypomina Komisji jeszcze, że
transze, które były przeznaczone na późniejsze wypłaty MKS LEWART dostał
wcześniej.
Na tym zakończono dyskusję, Przewodniczący Jacek Tchórz podziękował prezesowi
MKS LEWART Maciejowi Jaworskiemu za przybycie i przybliżenie tematu.
/Prezes M. Jaworski żegna się i opuszcza salę posiedzenia Komisji/

Komisja przeszła do omawiania kolejnych punków posiedzenia
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Ad.4
Wydanie oprnu w sprawach
Lubartów.

objętych

porządkiem

obrad

X sesji

Rady

Miasta

RADNY ANDRZEJ ZIELIŃSKI zgłosił wniosek o zmianę w punkcie 4 w porządku
posiedzenia Komisji. Zawnioskował o omówienie, jako pierwszych projektów uchwał
w sprawie "zmian w budżecie miasta na 2015 r." oraz "zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej."
Propozycja została jednogłośnie zaakceptowana i przystąpiono do jej realizacji.

1) Zmiany w budżecie na 2015 r.
2) Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Omówienia łącznego obu projektów dokonała Skarbnik Miasta Lucyna Biskup, która
zapoznała Komisję z tematem ww. projektów uchwał.

Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Komisji RADNY JACEK TCHÓRZ, zapytaniem
o cel przesunięcia środków w budżecie na 2015 r. na Muzeum Lubartowskie.
SKARBNIK MIASTA LUCYNA BISKUP przypomina wniosek do projektu budżetu
dyrektora Muzeum Lubartowskiego - p. Longina Tokarskiego o środki w wysokości
200 tyś złotych, które zostały decyzją Rady zmniejszone do kwoty 160 tyś. zł.
i przyznane Muzeum. Zdaniem dyrektora, suma ta jednak nie zaspokaja wszystkich
potrzeb ww. muzeum, gdyż same wydatki na koszty osobowe prowadzenia placówki
wynoszą 152 tyś. złotych. Zabraknie zaś środków na niezbędne minimum
funkcjonowania budynku, czyli ogrzewanie, prąd, wodę ... Skarbnik powołuje się na
uzasadnienie dyrektora placówki o konieczności, zgodnie z nowymi przepisami
dotyczącymi ochrony muzealiów, wprowadzenia generujących dodatkowe koszty,
zabezpieczeń zbiorów.
RADNY ANDRZEJ ZIELIŃSKI zapytał o koszty utrzymania Muzeum w 2014 r., czy
zmieniły się w stosunku do roku bieżącego.
Wobec braku odpowiedzi, kontynuował: "W momencie kiedy przejmowaliśmy
jednostkę mieliśmy zapewnienie, że koszty osobowe będą na takim samym
poziomie, jak koszty jakie ponosił organ założycielski, w tym przypadku Urząd
Marszałkowski."
Do dyskusji włączyła się SEKRATARZ MIASTA ANNA BIELlŃSKA, która dodała, że
choć nie jest w stanie w tej chwili podać kwoty jaką generowało Muzeum w roku
poprzednim, to w chwili jego przejęcia, Muzeum musiało zatrudnić głównego
księgowego. W związku z tym do kosztów utrzymania jednostki doszedł jeszcze
koszt obsługi administracyjno- księgowej.
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Ponownie głos zabrał RADNY ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który powiedział: "Nie jestem
przeciwko działalności Muzeum, choć mam poważne wątpliwości. Powiedziano nam,
radnym, ponad rok temu, kiedy przejmowaliśmy
Muzeum, że Muzeum jest
w organizacji i w związku z tym jego struktura organizacyjna i cała działalność
rozpocznie się w momencie kiedy uruchomiona zostanie ekspozycja stała. Chciałbym
wiedzieć kiedy to będzie. Nawet jeśli ten wzrost kosztów jest uzasadniony, to na
komisję branżową, jaką jest Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, pan
dyrektor powinien się pokusić przyjść i wytłumaczyć sytuację" - dowodzi dalej.
Podkreśla, że nie ma podstawowej wiedzy na temat wizji, koncepcji funkcjonowania
Muzeum, bo jak twierdzi "oprócz wstępu pana Burmistrza, który nas zachęcał do
przejęcia jednostki, to ja nic nie wiem o Muzeum (... ) Moim zdaniem, jest to
lekceważenie Komisji."
Do dyskusji włączył się RADNY PIOTR SKUBISZEWSKI, który postawił wniosek aby
zaprosić dyrektora Muzeum Lubartowskiego na najbliższe posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i porozmawiać o wizji rozwoju Muzeum, jego
potrzebach i funkcjonowaniu.
W tym momencie RADNY ANDRZEJ ZIELIŃSKI złożył wniosek, aby wnioskowane
24 tyś., które miały zostać przekazane Muzeum Lubartowskiemu wstrzymać, dopóki
Komisja nie dowie się, na spotkaniu bezpośrednim z dyrekcją Muzeum, na co kwotę
tą Muzeum ma potrzebę przeznaczyć i jaka jest jego wizja rozwoju?
SKARBNIK MIASTA LUCYNA BISKUP zapytała, co w takim razie Komisja
postanawia zrobić ze środkami, czy mają pozostać w rozdziale 80103, czy mają
zostać przeznaczone na inny cel?

RADNY ANDRZEJ ZIELIŃSKI wnioskuje, aby przesunąć je do rozdziału 6016 czyli
"Drogi publiczne i gminne", na bieżące użytkowanie dróg.
Na koniec dyskusji dotyczącej obu omawianych projektów uchwał Przewodniczący
Komisji RADNY JACEK TCHÓRZ poprosił jeszcze o wyjaśnienia Skarbnik Miasta
w temacie problemu żyrowania pożyczki ewentualnie zaciągniętej przez Związek
Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Po otrzymanej odpowiedzi, więcej pytań nie
było, zatem Przewodniczący
ogłosił przystąpienie
Komisji do opiniowania
ww. projektów uchwał.

Jako pierwszy, Komisja opiniowała projekt uchwały dotyczący "Zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej", który stosunkiem głosów:

ZA: 3

PRZECIW: O

WSTRZYMANO

SIĘ: 4

Zaopiniowano pozytywnie.
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Następnie Komisja rozpoczęła głosowanie nad poprawką do projektu
w sprawie "Zmian w budżecie na 2015 r.", zgłoszoną przez Radnego
Zielińskiego,
dotyczącą
wstrzymania
środków
finansowych
dla
Lubartowskiego (przesunięcia w budżecie z rozdziału 80103 kwoty 24
i przekierowanie ich do rozdziału 6016 na bieżące utrzymanie dróg.
Wniosek ten został zaopiniowany pozytywnie siłą głosów Komisji:

uchwały
Andrzeja
Muzeum
tyś. zł.)

ZA: 6

SIĘ: O

PRZECIW: 1

WSTRZYMANO

Przystąpiono zatem do głosowania nad wyrażeniem opmu w sprawie
uchwały wraz z wprowadzoną zmianą, który stosunkiem głosów:

projektu

ZA: 5

SIĘ: 1

PRZECIW: 1

WSTRZYMANO

Zaopiniowano pozytywnie.

Przewodniczący JACEK TCHORZ zaproponował
punktu obrad.
Rozpoczęto zatem omawianie tematu.

Komisji przejście

do kolejnego

3) Informacja z wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r.

Wprowadzenia dokonała Skarbnik Miasta Lucyna Biskup.
Pytanie skierowane do Skarbnika, jako pierwszy zadał RADNY ANDRZEJ
ZIELIŃSKI, który poruszył problem przebudowy (kosztów własnych i zakresu prac)
ulicy Lubelskiej w Lubartowie. W dyskusji wziął udział również RADNY PIOTR
SKUBISZEWSKI, który poprosił o sprecyzowanie na jaki procent dofinansowania
z projektu unijnego Miasto może liczyć w tym temacie, zaś RADNEGO ANDRZEJA
ZIELIŃSKIEGO interesowało na jakim etapie przygotowania wniosku stanowiącego
dokumentację projektową, będącą podstawą do aplikowania o środki z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jest w chwili obecnej Gmina Miasto
Lubartów.
Po udzieleniu wyczerpujących
odpowiedzi przez naczelnika wydziału Strategii
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Piotra Turowskiego, temat został zamknięty.

Na tym dyskusja została zakończona.

s

4) Wyrażenie opinii w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na
realizacje Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów.
Omówienia tematu dokonała ponownie Skarbnik Miasta Lucyna Biskup.

/Przewodniczący
Komisji Radny Jacek
Tchórz opuścił salę posiedzenia
przewodnictwo w posiedzeniu przejęła Wiceprzewodnicząca Marzanna Majewska!

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Wiceprzewodnicząca
nad ww. punktem.
Komisja głosowała w sposób następujący:

ZA: 6

PRZECIW: O

Komisji,

zarządziła głosowanie

WSTRZYMANO

SIĘ: O

Wobec powyższego wyrażono pozytywną Opinię w sprawie środków finansowych
w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów.

/Wiceprzewodnicząca
podziękowała
Skarbnikowi Miasta Lucynie
i przedstawienie
projektów uchwał. Skarbnik Miasta pożegnała
posiedzenia Komisji!

Biskup za obecność
się i opuściła salę

Jako następny zaopiniowany został punkt:
5) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, enerqie elektrvczna
gazowe dla Miasta Lubartów- opracowanie na lata 2015-2030"

Głos zabrał naczelnik wydziału Strategii Rozwoju
Turowski, który zreferował projekt uchwały.
/Na salę powrócił
posiedzenie/

Przewodniczący

Komisji

Jacek

Funduszy Zewnętrznych

Tchórz,

który

poprowadził

paliwa

Piotr

dalsze

W międzyczasie głos zabrał RADNY ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który zwrócił się
z wnioskiem formalnym skierowanym do Sekretarz Miasta o podjęcie takich decyzji
i wydanie dyspozycji podległym pracownikom, które umożliwią każdej przystępującej
do obrad Komisji wgląd we wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone na wcześniej
obradujących komisjach. Zdaniem Radnego Zielińskiego w znacznym stopniu
usprawni to pracę komisji nie branżowych.
Wobec braków głosów w dyskusji, Komisja przeszła do opiniowania projektu, który
jednogłośnie (7 głosów "za") pozytywnie zaopiniowała i przeszła do kolejnego
projektu uchwały.
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6) Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów
Temat ponownie przybliżył Komisji naczelnik wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy
Zewnętrznych Piotr Turowski.
Z powodu braku pytań i wniosków do ww. projektu, Komisja przystąpiła do
głosowania nad wydaniem opinii, którą jednogłośnie (7 głosów "za) zaopiniowała
pozytywnie.
/Komisja podziękowała naczelnikowi Turowskiemu za obecność i zreferowanie
projektów uchwał. Naczelnik pożegnał się i opuścił salę posiedzenia Komisji.

7) Wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego
Lubartowskiej

omawianych

Gmin Ziemi

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Radny JACEK TCHÓRZ, który przedstawił
stanowisko Klubu Wspólny Lubartów, który jest za wystąpieniem ze Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i podpisaniem umowy z ww. Związkiem
wzorem Gminy Lublin.
Do dyskusji włączył się Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI mówiąc:
"Nie możemy porównywać się do Lublina, bo jesteśmy członkami założycielami
Związku, a Lublin nie." Poruszył także problem postrzegania przez pozostałe gminy
członkowskie, ewentualnego wystąpienia Lubartowa ze ZKGZL i konsekwencji tego
wystąpienia dla istnienia Związku. "Proszę o tym pamiętać, że to my byliśmy
założycielami tego Związku, a nie pozostałe gminy, my byliśmy inicjatorami budowy
Zakładu Zagospodarowania Odpadów i zachęciliśmy gminy do tego."- podkreślił
radny A. Zieliński.
Przewodniczący JACEK TCHORZ, oponował tłumacząc, że uległy zmianie warunki
członkostwa Gminy Miasto Lubartów w ZKGZL, które zdaniem radnego J. Tchórza,
są zdecydowanie korzystniejsze dla Gminy Lublin, niż dla miasta Lubartowa. Stąd
postulat wyjścia ze Związku i podpisania umowy na warunkach jakie przyjęto
w stosunku do Lublina.
Głos w dyskusji zabrał Radny PIOTR SKUBISZEWSKI, z pytaniem:
"Skąd wiadomo będzie, że Związek będzie chciał zawrzeć z nami taką samą umowę
jak teraz my z Lublinem? Jaką mamy gwarancję? Bo jeśli większość w zarządzie
Związku, w którym nie będzie już Lubartowa, będzie przeciwna zawarciu takiej
umowy, to co wtedy? (... ) Musimy się liczyć z tym, że warunki i koszty mogą być już
zupełnie inne ( ... ) Występując ze Związku tracimy wiarygodność"- stwierdził radny
P. Skubiszewski.
"A co wtedy Pan powie mieszkańcom, jeśli się okaże, że inwestycja pochłania
większą niż przewidywana, sumę pieniędzy i trzeba będzie podwyższyć koszty
obioru odpadów?"zapytał Przewodniczący
JACEK TCHÓRZ,
dodając, że
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podpisanie umowy ze Związkiem, jest rozwiązaniem dla Miasta i mieszkańców
bezpieczniejszym, bo jak dowodzi: "być może nie partycypujemy w dochodach, ale
mamy zapewnione stałe kwoty."
Radny PIOTRA SKUBISZEWSKIEGO odpowiedział:
"Różnica między nami polega na tym, że Państwo zakładacie stratę, a my zysk."
Głos w dyskusji zabierał również Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI, stwierdzając, że nie
można zakładać straty, bo według oficjalnego dokumentu, jakim jest Studium
Wykonalności, założeniem jest osiągnięcie rentowności i zysk wciągu najbliższych
kilku lat od uruchomienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów. "Więc jeżeli ktoś
zakłada, że będą straty, to jest w błędzie, bo trzeba się opierać na oficjalnych
dokumentach"- podsumował swoją wypowiedź
Na tym zakończono dyskusję i przystąpiono do opiniowania projektu uchwały, która
została zaopiniowana pozytywnie stosunkiem głosów:
ZA: 3

PRZECIW: 2

WSTRZYMANO

SIĘ: 2

8) Udzielenie 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
urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina
Lubartów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Komisja przystąpiła do opiniowania ww. projektu,
który zaopiniowano pozytywnie głosami:
ZA: 3

PRZECIW: O

WSTRZYMANO

SIĘ: 4

Komisja przeszła do kolejnego punktu

9) Utworzenie Rady Seniorów Miasta Lubartów
Głos zabrał
Radny ANDRZEJ
ZIELIŃSKI,
który poinformował
zebranych
o wprowadzonych autopoprawkach złożonych w dniu wczorajszym, w imieniu Komisji
Spraw Społecznych, przez radnego Jakuba Wróblewskiego. Dotyczyły one:
• Nadaniu treści § 5 ust.3 do następującego brzmienia:
,,3. Czynne prawo wyborcze
do Rady mają wyłącznie
osoby starsze
w rozumieniu Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 20142020, przyjętych Uchwałą Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. (MP. z
2014r., poz. 118) zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Lubartów, zwane dalej
Seniorami"
• Nadaniu pkt.1 ust.1 § 8 następującego brzmienia:
,,1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają:
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•

•

1) podmioty działające na rzecz osób starszych, w proporcji jeden kandydat na
podmiot"
Dopisaniu w § 8 ust.1 punktu 2 w następującym brzmieniu:
,,2) grupa co najmniej 30 seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Miasto
Lubartów"
Wykreśleniu pkt 4 w § 9 w brzmieniu:
,,4) stale zamieszkiwać na terenie Gminy Miasto Lubartów"

Następnie głos zabrała SEKRETARZ
MIASTA ANNA BIELlŃSKA,
która
przekazała Komisji opinię radcy prawnego dotyczącą projektu statutu Rady Seniorów
w sprawie paragrafu 6, ustęp 2 zabraniającego łączenia członkostwa w Radzie z
mandatem Radnego Miasta Lubartów. Według tej opinii, informuje Sekretarz
A. Bielińska, "żaden przepis prawa nie zabrania takiego łączenia i nie można
w związku z tym ograniczać uprawnień."

Wobec braku głosów w dyskusji, oraz na podstawie informacji przekazanej przez
Sekretarz Miasta, Komisja przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o usunięcie ze
Statutu, zakazu łączenia funkcji radnego z członkostwem w Radzie.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów:
ZA: 5

PRZECIW: 1

WSTRZYMANO

SIĘ: 1

Podsumowując głosowanie nad wyrażeniem opinii nad ww. wnioskiem, głos zabrał
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który zauważył:
"Możemy doprowadzić
do sytuacji paradoksalnej,
że Rada wybiera ciało
opiniodawcze reprezentujące seniorów, w skład którego mogą wchodzić radni." -Bo
jak dowodzi dalej radny A. Zieliński, - "chodzi o to, że mają to być ciała opiniodawcze
dla Rady, tak jak Młodzieżowa Rada Miasta, a nieskładająca się z radnych (... ) a co
by się stało jakby do Rady Seniorów weszło 9 radnych?" - zapytał.
Wobec braku dalszej dyskusji, Komisja przeszła do opiniowania projektu uchwały
wraz z poprawkami naniesionymi przez poprzednie Komisje, o których na otwarciu
punktu mówił radny A. Zieliński oraz przegłosowanym właśnie wnioskiem.
Projekt uchwały w sprawie Utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów został
jednomyślnie (7 głosów "za") zaopiniowany pozytywnie.
Następnie Komisja przeszła do punktu:
10)powołanie zespołu do przedstawienia opinii o zgłaszanych
ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie

kandydatach

na

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Sekretarz Miasta Anna Bielińska.
Głos w dyskusji zabrał radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI, informując radnych, że w dniu
wczorajszym na posiedzeniu
Komisji Budżetowej, złożył wniosek o zmianę
ilościowego składu zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie. Zaproponował 7 kandydatów z Rady i taki
też wniosek Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych zaopiniowała pozytywnie
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w dniu wczorajszym. Dlatego też, radny A. Zieliński składa w dniu dzisiejszym
identyczny wniosek do projektu uchwały i prosi Komisję Oświaty o jego rozpatrzenie.
W związku z tym Komisja przystąpiła do opiniowania ww. wniosku, który uzyskał
jednogłośnie (7 głosów "za") opinię pozytywną.
Następnie Komisja przeszła do wydania opinii o projekcie uchwały wraz
z przegłosowaną uprzednio poprawką. Wyżej wymieniony projekt uzyskał pozytywną
opinię Komisji 7 głosami "za".

Po zakończonym glosowaniu, Komisja rozpoczęła realizację kolejnego podpunktu
harmonogramu, czyli wydanie opinii na temat projektu uchwały dotyczącego:
11)Zasięgnięcie od Komendanta
o kandydatach na ławników

Wojewódzkiego

Policji w Lublinie

informacji

Wprowadzenia po raz kolejny dokonała Sekretarz Miasta Anna Bielińska.
Wobec braków głosów w dyskusji, Komisja przeszła do wydania opinii w ww.
projekcie uchwały, którą jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie (7 głosów "za").
12)Utworzenie odrębnego obwodu głosowania
Z treścią projektu uchwały zapoznała Komisję Sekretarz Miasta Anna Bielińska.
Dyskusji nie było, Komisja przeszła więc do wydania opinii w ww. temacie. 7 głosami
"za" wydano opinię pozytywną.
Komisja rozpoczęła omawianie ostatniego projektu uchwały jakim jest
13)Nadanie nazwy ulicy nowoprojektowanej
Po raz kolejny wprowadzenia
Bielińska

do ww. projektu dokonała

Sekretarz

Miasta Anna

Głos zabrał również Przewodniczący Komisji JACEK TCHÓRZ, który zawnioskował,
aby odsunąć w czasie głosowanie nad tym projektem uchwały. Postulował
by mieszkańcy współdecydowali w wyborze nazwy przedmiotowej ulicy. "Niech
specjalna komisja się przyjrzy temu projektowi"-sugerował.
Do dyskusji włączył się również Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który wspomniał
o funkcjonowaniu, w latach ubiegłych, specjalnej Komisji ds. Nazewnictwa ulic, która
zajmowała się problemem nadawania lub zamiany nadanych wcześniej nazw ulic.
Obecnie, zgodnie ze Statutem Miasta, problematyką tą zajmuje się Komisja
Planowania Przestrzennego i Budownictwa, stąd Radny A. Zielińskie zawnioskował:
"Żeby Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji nie opiniowała w tej sprawie, tylko
została zastosowana procedura przyjęta przez nasz Statut, w którym to Komisja
Planowania Przestrzennego i Budownictwa przygotowuje, na podstawie konsultacji
społecznych, bądź referendum ( ... ) propozycje nazw ulic, a następnie przedstawia
pozostałym komisjom do zaopiniowania. Dlatego też proponuję, żeby ten punkt
w ogóle zdjąć z porządku obrad sesji."- zakończył swoją wypowiedź radny.
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W związki z faktem, że nikt więcej z członków Komisji nie wyraził chęci zabrania
głosu w omawianym temacie, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad
wnioskiem radnego A. Zielińskiego. Wniosek ten, stosunkiem głosów:
ZA: 5
Został zaopiniowany
z porządku obrad.

PRZECIW: O

WSTRZYMANO

SIĘ: 2

pozytywnie, w związku z czym projekt uchwały został zdjęty

Komisja przeszła zatem do kolejnego punktu harmonogramu posiedzenia.

Ad. 5
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji
Członkom Komisji przedstawiony został protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji
obytego w dniu 17 czerwca 2015 roku. Uwag do treści protokołu nie było, zatem
protokół został jednogłośnie (7 głosów "za") przyjęty.

Pkt. 6
Wolne wnioski
Głos zabrała Radna GRAŻYNA MEKSUŁA, która odczytała wniosek MKS LEWART
LUBARTÓW Sekcja Tenisa Stołowego o przyznanie dodatkowych
funduszy
(w wysokości 9 tyś. zł.) na działalność statutową Klubu (Treść wniosku w załączeniuzał. Nr 1 do Protokołu Komisji).
Głos zabrał Radny JERZY TRACZ, który poparł zasadność wniosku Klubu MKS
LEWART AGS LUBARTÓW o dodatkowe fundusze. Wspominając o zasługach
Sekcji w kształtowaniu pokoleń młodych ludzi, młodych sportowców, podkreślił ogrom
pracy, której był niejednokrotnie świadkiem, jaką na rzecz Klubu, głównie poprawy
warunków
bytowych
siedziby
klubu,
nieodpłatnie
ponosili jej członkowie
i wolontariusze. Zgłosił także wniosek, aby Komisja udała się do siedziby Klubu
w celu zapoznania się z warunkami funkcjonowania Sekcji.
Do dyskusji włączył się również Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który poprosił
o zwrócenie uwagi na przeszkodę natury formalnej, twierdząc: "Jeśli Komisja
zaopiniuje pozytywnie ten wniosek, to będzie musiała wskazać źródło finansowania.
Ja na ten moment nie wiem jakie to mogą być źródła. Ale widzę inne rozwiązanie tej
sprawy. Proponuję mianowicie, żeby Komisja przegłosowała wniosek do burmistrza
o znalezienie tej kwoty (wnioskowanej
przez MKS LEWART LUBARTÓW)
w budżecie Miasta i przedstawienie tej zmiany w budżecie na sesji Rady Miasta.
Drugi wniosek, jaki składam dotyczy rozważenia możliwości negocjacji z księdzem
proboszczem (dot. Parafii pw. MBNP w Lubartowie) o zakup kaplicy przy ulicy
Lubelskiej, na potrzeby sekcji.( ... ) Być może, okazałoby
się że warunki
przedstawione przez parafię udałoby się spełnić."
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Radna MARZANNA MAJEWSKA wtrąciła:
Albo udostępnić na jakichś innych warunkach.
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI:
Trzeba właśnie przeprowadzić rozmowy. Dlatego takie wnioski proponuję.
Do dyskusji, z pytaniem skierowanym do Radnego JERZEGO TRACZA włączył się
Radny PIOTR SKUBISZEWSKI:
Czy wtedy, kiedy awansował Klub MKS LEWART Sekcja Tenisa Stołowego do I Ligii,
Klub występował z wnioskiem do Burmistrza o dofinansowanie?
Radny JERZY TRACZ
Oficjalnie nie. Znana jednak była sytuacja.
Głos zabrał:
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI:
Powiem inaczej. Zawsze, co roku składane są wnioski przez stowarzyszenia,
organizacje o dofinansowanie zadań statutowych, a Miasto organizuje konkursy.
Dzięki temu (... ) są finansowane sekcje. Zarówno tenisa stołowego, taekwondo jak
i piłki nożnej itp. Praktyka jest, że ponieważ jest mało pieniędzy, to organizacje,
stowarzyszenia nie dostają tyle pieniędzy o ile wnioskują. Z tego co wiem, Sekcja
Tenisa Stołowego występowała o większą kwotę, a dostała tyle ile mogła dostać
w ramach tych środków budżetowych przeznaczonych na te zadania.
Radny PIOTR SKUBISZEWSKI:
Ale chciałem zapytać, bo ta propozycja wejścia do pierwszej Ligii to jest
nadzwyczajna zmiana okoliczności i wielka szansa dla Klubu. Ale rozumiem, że
przed odmową Polskiemu Związkowi Tenisa Stołowego, Sekcja nie występowała do
Miasta, nie informowała o takiej możliwości?
Radny JERZY TRACZ:
Nie jestem pewien. Trzeba zapytać pana prezesa.
Radny PIOTR SKUBISZEWSKI:
Jestem zdania, że Klubowi należy pomóc. Natomiast chciałbym mieć wgląd w wykaz
prognozowanych kosztów wydania tych 9 tyś złotych.
Radny JERZY TRACZ:
Są to głównie koszty wyjazdów na rozgrywki. Zawodnicy często jeżdżą własnymi
samochodami,
trzema,
czterema,
wielokrotnie
koszt dojazdów
pokrywając
z własnych, prywatnych pieniędzy. Nie mówiąc o kosztach dodatkowych typu posiłek.
Radny PIOTR SKUBISZEWSKI:
Właśnie. Dlatego, dobrze by było, tak jak Pan wcześniej zaproponował,
siedziby Klubu.
Głos zabrał Przewodniczący
Komisji
do przegłosowania przez Komisję:

JACEK

TCHÓRZ

udać się do

formułując

wnioski
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Pierwszy wniosek dotyczył znalezienia przez Burmistrza Miasta środków w budżecie
(w wysokości 9 tyś. zł.) na dofinansowanie MKS LEWART LUBARTÓW Sekcja
Tenisa Stołowego.
Wniosek przegłosowano jednogłośnie (7 głosów "za").
Drugim wnioskiem,
który Komisja wysunęła,
był postulat podjęcia rozmów
z proboszczem Parafii pw. MBNP w Lubartowie w kwestii sprzedaży, bądź dzierżawy
nieużywanej kaplicy kościelnej mieszczącej się przy ul. Lubelskiej w Lubartowie.
Wniosek ten Komisja przegłosowała stosunkiem głosów:

ZA: 6

PRZECIW: O

WSTRZYMANO

Więcej wniosków oraz zapytań nie zgłoszono, zatem Przewodniczący
zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

SIĘ: 1

podziękował

OMISJI

~'

Katarzyna Gruba
J
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MKS LEWART

LUBARTÓW

Sekcja Tenisa Stołowego
ul. Krzywe Koło 34 A
21-100 Lubortów

Rada Mia ta - Lubartów
Burmistrz Mia ta
Lubartów
Pan Janu z Bodziacki

WNIOSEK
MKS Lewart AG Lubartów-sekcja tenisa stołowego zwraca się z wnioskiem do Pana
Burmistrza oraz Rady Miasta o wygospodarowanie
i przyznanie dodatkowych funduszy w
wysokości 9 000 zł. na działalność statutową naszej sekcji.
Wniosek swój motywuję tym, iż przyznana dotacja na rok 20 15 oraz dokonanie
podziału jej wewnątrz klubu, nie pozwala na płynne zabezpieczanie działalności statutowej
związanej z wyjazdami na turnieje wojewódzkie, ogólnopolskie,
rozpoczynającymi
się w
miesiącu październiku, rozgrywkami
Il i 111 ligi teni a stołowego. W minionym sezonie
rozgrywkowym
2014/1 5 nasz drugoligowy zespół wywalczył pierwsze miejsce w tabeli i
otrzymał propozycję grania po równych 30 latach w l lidze. Niestety, zmuszeni byliśmy
poinformować władze Polskiego Związku Tenisa Stołowego o rezygnacji z tego przywileju ze
względu na brak środków finansowych. Od miesiąca września zo tał zatrudniony nowy trener
w naszej sekcji, którego wynagrodzenie je t najniższą krajową. Do tego dochodzą wysokie
koszy utrzymania pawilonu sportowego w wy okości 12 000 rocznie. We własnym zakresie
dokonaliśmy wymiany oświetlenia na bardziej o zczędne. Dokonaliśmy zakupu i wymiany
stolarki okiennej mając na uwadze chociaż w znacznym stopniu ograniczenie strat ciepła w
okresie grzewczym. Sami dokonaliśmy renowacji i odmalowania wewnątrz obiektu ścian.
Wszystko to wiązało ię z poniesieniem dodatkowych kosztów przez sekcję.
Powyższe pozyskane środki finansowe chcemy przeznaczyć
na zabezpieczenia
kosztów związanych z rozpoczynającym
się sezonem rozgrywkowym 2015/16. Wielokrotnie
udawaliśmy się do firm na terenie naszego miasta celem pozyskania dodatkowych środków,
jednak w większości spotkaliśmy się odmownie gdyż większość pon oruje pilkę nożną.
Nasza cięzka praca, zarówno działaczy jak i zawodników w rozwój tej dyscypliny
sportowej oraz promocja naszego miasta na arenie ogólnopolskiej jak i europejskiej nie
pozo taje bez echa. W minionym roku obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia istnienia sekcji i
jesteśmy jednym z pięciu naj starszy klubów w Polsce co zostało nagrodzone przez władze
PZTS. W dalszym ciągu chcemy dać lubartow kicj młodzieży
mozliwość
uprawiania tej
dyscypliny która je t dla wielu ogromną pa ją
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku

usoba do kontaktu
tcL695-533-433

Urząd Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła" 12
21·100 Lubartów
tel 81-855-22-73, fax 81-855~20-16
NIP 714-10-01-583
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