PROTOKÓŁ Nr 13/15
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 13 listopada 2015 roku
Lista obecności radnych i gości w załączeniu.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Jaworski otworzył posiedzenie, powitał
zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad i odczytał nw. porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XII sesji Rady Miasta
Lubartów
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji
5. Wolne wnioski
6. Zamkniecie obrad.
Propozycji zmian do porządku obrad nie było, zatem Komisja przystąpiła do jego
realizacji.
Ad. 3
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XII sesji Rady Miasta
Lubartów.
Na prośbę Pani Skarbnik, w pierwszej kolejności rozpatrzone zostały projekty uchwał
odnośnie spraw dotyczących budżetu miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXVII/236/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto
Lubartów.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta L. Biskup.
W otwartej dyskusji pytań, uwag i wniosków nie było, zatem Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów
na rok 2016.
Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Miasta L. Biskup.
W trakcie omówienia projektu uchwały na posiedzenie komisji przybył radny M.
Polichańczuk.
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W otwartej dyskusji uwag, pytań i wniosków w przedmiotowej sprawie nie było, zatem
stosunkiem głosów:
za – 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy
Miasto Lubartów na rok 2016,
Projekt uchwały omówiła również Skarbnik Miasta L. Biskup, podkreślając, że stawki
podatku od środków transportowych pozostają analogicznie jak w poprzednich
uchwałach na poziomie 2014 roku.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny M. Polichańczuk, który pytał, czy w przypadku stawek podatku od środków
transportowych, też są one określone górną granicą, jak w przypadku podatku od
nieruchomości?.
Skarbnik Miasta L. Biskup udzielając odpowiedzi na zadane pytanie mówiła, że w
tym przypadku zarówno górna, jak i dolna granica pozostają na tym samym
poziomie, w większości ok. 80% stawki maksymalnej.
Następnie Przewodniczący Komisji G. Jaworski pytał, czy ta górna granica stawek
podatków jest określana przez Ministra Finansów.
Skarbnik Miasta opowiadając mówiła, że rokrocznie na każdy rok Minister Finansów
określa górną granice stawek zarówno w przypadku podatków od nieruchomości, jak
i podatku od środków transportowych. Podkreśliła również, że Rada Gminy może
przyjąć stawki określone przez Ministra Finansów zarówno w podatku od
nieruchomości, jak i w podatku od środków transportowych, ale może je obniżyć.
Jednocześnie zaznaczyła, że Rada przyjmując stawki proponowane przez
Burmistrza, tym samym obniża stawki ministerialne.
Dalszych pytań do przedmiotowego projektu uchwały nie było, zatem Komisja
w głosowaniu przyjęła jednogłośnie proponowany projekt uchwały: 6 głosów „za”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego obowiązującego na terenie
Gminy Miasto Lubartów na 2016r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta L. Biskup.
Pytań, uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie nie było.
Stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywie jednogłośnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i
informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego.
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Głos zabrała Skarbnik Miasta L. Biskup, która poinformowała, że zgodnie z
zaleceniami SKO w Lublinie zostanie wprowadzona w formie autopoprawki zmiana,
polegająca na tym, że w każdej informacji i deklaracji składanej przez podatników, w
punkcie B wykreślić zapis: „ Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą
informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa ”.
W otwartej dyskusji uwag, wniosków i propozycji zmian odnośnie przedmiotowego
projektu uchwały nie było. Komisja w głosowaniu jednogłośnie przyjęła proponowany
projekt uchwały – 6 głosów „za”.
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 łącznie Skarbnik Miasta Pani Lucyna Biskup,
podkreślając przy tym, że wszystkie zmiany w budżecie omówione zostały w
uzasadnieniu projektu zmian w budżecie oraz, że oba projekty uchwał są ze sobą
ściśle powiązane.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny M. Polichańczuk, który miał zapytanie odnośnie obiektów sportowych. Pytał,
dlaczego kwota 1 mln 200 tyś zł. przeznaczona na realizację projektu „Budowa
obiektów sportowych przy ul. Parkowej” zostaje zdjęta z wydatków w roku 2015 i
przeniesiona na rok 2017.
Skarbnik Miasta L. Biskup odpowiadając na pytanie mówiła, że we wnioskach do
budżetu na 2017 rok złożonych przez Pana dyrektora MOSiR-u pojawiła się kwota 4
mln. zł. Więc wpisywanie kolejnej kwoty w wysokości 1 mln 200 tyś zł. byłoby bez
sensu i niezgodne z kolejną prognozą finansową.
Innych pytań nie było, zatem Przewodniczący Komisji rozpoczął procedurę
głosowania.
W pierwszej kolejności Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stosunkiem głosów:
za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2

Natomiast projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok został w
głosowaniu również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję, stosunkiem głosów:
za – 3

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016 – 2025.
Głos zabrała Pani Bożena Kulka – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubartowie, która poinformowała, iż w związku z tym, że Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Lubartów na lata 2016-2025
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została przygotowana przez zewnętrznego eksperta Pana Ryszarda Majera, który
będzie przedstawiał obszernie dokument na sesji Rady Miasta, w związku z tym
zaproponowała, aby ograniczyć się na dzisiejszym posiedzeniu do ewentualnych
pytań.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zaproponował, aby pozostawić ten
punkt do omówienia na sesji.
Członkowie Komisji zgodzili się z propozycją Przewodniczącego, zatem przystąpiono
do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Projekt uchwały zreferowała Iwona Szewczyk – podinspektor Urzędu Miasta
Lubartów.
Z uwagi na brak pytań, uwag i wniosków do przedstawionego projektu
uchwały, Komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania,
Głos zabrała Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lubartów
E. Sędzimierz, która wyjaśniała radnym cel podjęcia ww. uchwały, po czym go
zreferowała podkreślając w swojej wypowiedzi, że proponowane zmiany mają
charakter upraszczający i poprawiający pewne zapisy, aby jednoznacznie i w sposób
niebudzący żadnych zastrzeżeń określać kwoty i sposoby pobierania dotacji przez
przedszkola niepubliczne.
Na koniec swojego wystąpienia poprosiła o przyjęcie ww. uchwały, ponieważ
w przypadku nie przyjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę, od stycznia nowego
roku nie będzie możliwości dotowania przedszkoli niepublicznych.
W otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały, głosów w dyskusji
nie było, więc Komisja przystąpiła do głosowania.
Stosunkiem głosów:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
w Mieście Lubartów, określenia stawek, zasad ustalania, terminów płatności
oraz zwolnień od opłaty.
Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza R. Szumiec.
W otwartej dyskusji do omówionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Radny K. Majcher pytał, czy jak na zasadzie innych miast w Polsce jest możliwość
taka, by w okresie zimowym zwolnić handlujących z opłaty targowej.
Z-ca Burmistrza odpowiadając na zadane pytanie, mówił, że takie rozwiązanie jest
możliwe. Rada bowiem ma prawo do tego, aby nie podejmować nawet w ogóle takiej
uchwały. I jeżeli Rada podejmie decyzje o niewprowadzaniu opłaty targowej,
wówczas żadnej uchwały nie podejmuje, a swoje rozstrzygnięcie musi jedynie
zawrzeć w protokole z sesji.
Następnie dodał, że jeżeli chodzi o zwolnienia od opłaty targowej, to takich kilka jest,
a poza tym opłaty targowe poza rynkiem nie są takie drastyczne i do przyjęcia.
Na koniec swojej wypowiedzi podkreślił, że my, jako uchwałodawcy nie proponujemy
żadnych zmian, jeżeli chodzi o stawki oraz strefy.
Z-ca Burmistrza mówił również, że ogólny wpływ, w roku 2014 wynosił 113 061,03
zł., jeżeli chodzi o przychody - gdzie wydatki stanowiły 60 619, 01 zł. Zatem dochód z
opłat targowych, jak mówił wyniósł 52 442, 02 zł., natomiast pobrane wpłaty z opłat
targowych na targowisku miejskim wyniosły 53 226 zł., a czynsz za dzierżawę (
miejsca pod wiatą) wyniósł 53 726, 40 zł., zaś wpłaty z tytułu rezerwacji stołów
wyniosły 1416, 96 zł.
Odnośnie inkasenta zaznaczał, że zgodnie z zawartą umową inkasent ma z opłat
zbieranych na targowisku 17% prowizji, zaś z opłat poza targowiskiem otrzymuje
45% prowizji od pobranych opłat, przy czym dodatkowo inkasent ma 3000 zł.
kosztów miesięcznie z tytułu utrzymania targowiska, a więc: sprzątania, odśnieżania,
obsługi toalety, czyli prac porządkowych na targowisku.
Na koniec dyskusji Przewodniczący Komisji pytał o ulicę Cmentarną, jako Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, czy jeżeli handlujący przy tej ulicy wnoszą
opłatę na rzecz miasta, to czy muszą również płacić na rzecz Powiatu, bo jak mówił,
że nie może być tak, aby ludzie płacili podwójnie za zajmowaną powierzchnię.
Odpowiedzi na pytanie udzielił Z-ca Burmistrza R. Szumiec, który powiedział, że
jeżeli powierzchnia jest mniejsza niż 0,5 m2 to miasto opłaty nie pobiera. Co do
gruntu, to właścicielem gruntu jest Zarząd Dróg Powiatowych, zatem jeżeli taka
opłata by wystąpiła, to musi ona być uiszczona przez sprzedającego.
Innych pytań nie było. W głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 5
przeciw – 0
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

wstrzymujących się – 1
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia Radzie Miejskiej
obsługi prawnej.
Z uwagi na brak osoby do przedstawienia projektu uchwały członkom Komisji,
Przewodniczący Komisji od razu otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie.
W otwartej dyskusji wypowiedział się radny K. Majcher, który mówił, że nie wie, czym
spowodowane jest to, jakie są ku temu powody, że taka uchwała ma miejsce,
ponieważ jak zaznaczył, nie dopatrzył się w tej krótkiej kadencji, aby radca prawny
naruszył swoje obowiązki pracownicze wobec Urzędu, czy też Rady Miasta.
Zaznaczył, że ma wątpliwości, co do przedstawionej uchwały i że zastanawia, go
fakt, czy uchwała taka nie zostanie uchylona przez Wojewodę, jeżeli nawet wejdzie w
życie.
Radna E. Grabek przedstawiła również swoje wątpliwości, co do omawianego
projektu uchwały. Pytała również Burmistrza, czy Urząd stać na dwóch radców
prawnych.
Z-ca Burmistrza R. Szumiec mówił, że może tylko wyrazić swoją opinie, aczkolwiek w
zupełności podpisuje się pod wypowiedzią radnego K. Majchera oraz radnej E.
Grabek, bo jak podkreślał, według niego jest to kompetencja Burmistrza, bo zarówno
jeden, jak i drugi radca prawny zatrudnieni przez Urząd są pracownikami Burmistrza,
zatem taka uchwała to odbieranie kompetencji pracodawcy, jakim jest na dzień
dzisiejszy Burmistrz Miasta Lubartów.
W następnej kolejności głos zabrał radny Polichańczuk, który mówił, że z
uzasadnienia przedłożonej uchwały wynika, że radca prawny obsługujący w tej chwili
jest zależny i nieobiektywny, z czym jak podkreślił zupełnie się nie zgadza, ponieważ
radcę obowiązują przepisy prawa i on ma obowiązek interpretować dane
zagadnienia zgodnie z prawem.
Dodał również, że argumentem dla Niego są również niepotrzebnie wydawane
pieniądze, wobec tego zatrudnienie nowego radcy prawnego jest niepotrzebne.
Na koniec dyskusji Przewodniczący Komisji G. Jaworski pytał, czy obecność i
uczestnictwo radcy prawnego na sesjach Rady Miasta to Jego obowiązek, na co Zca Burmistrza odpowiedział, że wynika to z zakresu czynności radcy, który ma to w
swoich obowiązkach.
Dalszych pytań nie było zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii w omawianej
sprawie. Stosunkiem głosów:
za – 0

przeciw – 3

wstrzymujących się – 3

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał w sprawach
objętych porządkiem obrad XII sesji Rady Miasta Lubartów, Komisja przystąpiła do
kolejnego punktu porządku posiedzenia.
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Ad. 5
Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkom Komisji przedstawione zostały trzy protokoły z poprzednich posiedzeń
Komisji: protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 20 października 2015
roku, protokół z dnia 16 września 2015roku oraz protokół z dnia 19 sierpnia 2015
roku.
Uwag do treści protokołów nie było.
W oddzielnym głosowaniu, wszystkie trzy protokoły zostały przyjęte jednogłośnie
przez Komisję – 6 głosów „za”.
Ostatnim punktem posiedzenia był punkt 6 – „Wolne wnioski”.
Pkt. 6
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Komisji, który zaproponował, aby
5 punkt planu pracy Komisji na rok 2015– przegląd i ocena terenów zielonych
będących na obszarze miasta, połączyć z punktem 6 planu pracy – przegląd i ocena
stanu technicznego obiektów gminnych. W tym celu sugerował członkom Komisji
posiedzenie wyjazdowe Komisji w godzinach urzędowania, tj. godz. 7 00-1500, aby
można było obejrzeć wybrane obiekty z pomocą pracowników danych jednostek i
pracowników Wydz. Infrastruktury Urzędu Miasta Lubartów.
Następnie zaproponował, aby członkowie Komisji wskazali miejsca ( m.in. jednostki
oświatowe prowadzone przez miasto), które chcieliby obejrzeć jeszcze w tym roku,
aby ocenić ich stan techniczny i zapoznać się z problemami danych jednostek.
Radny J. Tracz zgłosił wniosek, aby Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
odwiedziła pawilon sportowy przy ul. Krzywe Koło, aby ocenić pracę wolontariuszy,
którzy poprawili estetykę pawilonu oraz odwiedzić Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie.
Sam Przewodniczący Komisji zaproponował, aby obejrzeć postępy prac przy
ul. Parkowej oraz jedno wybrane przedszkole i jedną szkołę.
Radny K. Majcher zaproponował natomiast, aby obejrzeć sam park oraz staw
i amfiteatr znajdujący się w parku.
W głosowaniu – 6 głosów „za”, Komisja jednogłośnie ustaliła, że odpowiednim
miejscem do obejrzenia przez Komisję będzie pawilon sportowy przy ul. Krzywe
Koło.
Następnym miejscem, które Komisja powinna obejrzeć to kompleks sportowy przy ul.
Parkowej, Park Miejski oraz znajdujący się tam stadion, staw i amfiteatr.
Na kolejnym posiedzeniu natomiast Gimnazjum Nr 1, a przy okazji Filię Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Lubartowie.
W dalszej części dyskusji, po wszelkich ustaleniach Komisji, członkowie Komisji
uzgodnili termin wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony
Środowiska w dniu 25 listopada o godz. 10 00, którego przedmiotem będzie przegląd i
ocena trzech wybranych obiektów, tj. pawilonu sportowego przy ul. Krzywe Koło,
kompleksu sportowego oraz parku, stawu i amfiteatru.
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W wolnych wnioskach głos zabrał jeszcze na koniec Z-ca Burmistrza R. Szumiec,
który poinformował, że do urzędu wpłynęło pismo członka Zarządu Województwa
Lubelskiego, Pana Arkadiusza Bratkowskiego, które to zostało skierowane do
wszystkich
jednostek
samorządu
terytorialnego
naszego
województwa.
Poinformował, że pismo dotyczy uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w
sprawie konsultacji dot. programów polityki zdrowotnej.
Odczytał w części przytoczone pismo ( pismo w załączeniu ), po czym zaznaczył, że
Zarząd Województwa Lubelskiego zwraca się do nas, aby wyrazić opinię w zakresie,
który został zacytowany i przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie w terminie 1
miesiąca, poprzez podjęcie uchwały organu stanowiącego.
Na koniec poinformował, że Zarząd przekierowuje na stronę internetową, pod
wskazany adres mailowy, gdzie można się szczegółowo zapoznać z tym materiałem.
Innych wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem kończąc obrady A. Zieliński
podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji w dniu 13 listopada 2015r.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Grzegorz Jaworski
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