PROTOKÓŁ Nr 15/16
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 17 marca 2016 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Ewa Grabek. Powitała zgromadzonych,
stwierdziła prawomocność obrad i odczytała przesłany członkom Komisji porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA 2016 ROK.
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XV sesji Rady Miasta Lubartów.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Do przedstawionego porządku żadnych uwag i wniosków nie wniesiono. Komisja
jednogłośnie (6 głosami „za”) przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie
Przewodnicząca Komisji przystąpiła do realizacji kolejnego punktu dzisiejszego porządku.
Ad.3
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2016 rok.
Uwagi do Planu Pracy zgłosili:
Radny Jakub Wróblewski wniósł uwagę odnośnie pkt. 4 Planu Pracy Komisji. Zauważył, że
w porządku obrad najbliższej sesji RM znalazł się punkt dotyczący zwrócenia się do
Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie opinii o likwidacji Straży Miejskiej
w Lubartowie. Radny podniósł, że wskazane byłoby przeanalizowanie zapisu pkt. 4, tj.
funkcjonowanie SM, ale nie pod kątem propozycji zmian, ale raczej pod kątem zasadności jej
funkcjonowania. Radny J. Wróblewski zgłosił również propozycję zmiany brzmienia pkt. 7 na
„Funkcjonowanie Rady Seniorów w Lubartowie w 2016r.”
Przewodnicząca Komisji przychyliła się do propozycji radnego co do zapisu pkt. 4
w brzmieniu: „Zasadność funkcjonowania Straży Miejskiej w Lubartowie.”
Więcej uwag i wniosków do zaproponowanego Planu Pracy Komisji nie wniesiono, zatem
Przewodnicząca poddała go pod głosowanie, w wyniku którego został on jednogłośnie,
6 głosami „za”, przyjęty przez Komisję.
Ad.4
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XV sesji Rady Miasta Lubartów.
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W punkcie tym wniosek złożył radny Zbigniew Gałązka, który zaproponował, aby Komisja
nie wydawała opinii na temat dwóch pierwszych projektów uchwał ujętych w pkt 7 a) i 7 b)
porządku obrad XV sesji Rady Miasta, dotyczących zmiany uchwały w sprawie Budżetu
Obywatelskiego. Wniosek swój radny uzasadnił tym, że jest to nowe „wydarzenie” w mieście
i zasadne byłoby nabrać trochę doświadczenia, aby móc dokonać jednorazowej zmiany
przedmiotowej uchwały.
Następnie głos zabrał radny Grzegorz Jaworski, który poinformował, że na wczorajszym
posiedzeniu Komisji Infrastruktury także padł taki wniosek, wywołał on dużą dyskusję, ale
okazało się, że zgodnie z zaczerpniętą opinią prawną, Komisja musi wydać opinię na temat
projektów uchwał.
Radny Jakub Wróblewski zwrócił się z zapytaniem do Sekretarz Miasta Anny Bielińskiej: Co
się stanie, jeżeli Komisja nie wyda opinii w sprawie tych dwóch projektów?
Sekretarz Miasta poinformowała, że nie ma żadnych zapisów sankcyjnych. Sekretarz
podkreśliła, iż jej zdaniem, zadaniem Komisji jest opiniowanie przedłożonych projektów
uchwał Rady, natomiast na etapie ustalania porządku i decydowania o zakresie realizacji
poszczególnych punktów porządku posiedzenia Komisji, jej członkowie mogą zgłaszać
wnioski, co do których Komisja musi podjąć decyzję.
Więcej głosów nt. wniosku radnego Z. Gałązki dotyczącego nieopiniowania przez Komisję
dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały dot. Budżetu Obywatelskiego nie było,
zatem Przewodnicząca poddała pod głosowanie Komisji powyższy wniosek.
W głosowaniu: 5 gł. za, 1 gł. przeciw, 0 gł. wstrzym. się Komisja przyjęła wniosek radnego
Z. Gałązki.
Następnie Komisja przystąpiła do wydania opinii w kolejnych sprawach objętych
porządkiem obrad XV sesji Rady Miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2015 Rady Miasta
Lubartów z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów”
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Piotr Turowski.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Jakub Wróblewski, który poprosił o krótkie
przedstawienie uwag wniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
W odpowiedzi Naczelnik P. Turowski przedstawił uwagi zgłoszone przez Fundusz (uwagi
Funduszu w załączeniu).
Więcej głosów w dyskusji nad omawianym projektem uchwały nie było, zatem Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W wyniku przeprowadzonego
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głosowania Komisja pozytywnie jednogłośnie (6 głosów „za”) zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z o.o.
w Lubartowie na lata 2016-2020”
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Prezes PGK Sp. z o.o. Tomasz Marzęda.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny Jakub Wróblewski zadał dwa pytania. Pierwsze odnośnie stanu zatrudnienia w PGK
przed i po wybudowaniu oczyszczalni ścieków. Drugie pytanie dotyczyło skutków
finansowych budowy oczyszczalni dla mieszkańców Lubartowa. Zdaniem radnego
wybudowanie oczyszczalni będzie miało odbicie w taryfie za odprowadzanie ścieków. Radny
przypomniał, że Rada Miasta nie ma wpływu na wysokość opłat, gdyż ustala je
Przedsiębiorstwo. Dalej podkreślił, że do skutków finansowych zalicza się również
amortyzację.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Jakuba Wróblewskiego, Prezes T. Marzęda
poinformował, że osoby zatrudnione przy oczyszczalni ścieków to są osoby, które zajmują się
bieżącą konserwacją i eksploatacją sieci sanitarnej w Lubartowie. W tej chwili przy
oczyszczalni zatrudnionych jest 12 osób. Nie przewidywany jest wzrost zatrudnienia. Na
pewno zostanie stworzone jedno stanowisko, które wynika z zastosowanej technologii,
będzie potrzebny doświadczony, z odpowiednimi kwalifikacjami inżynier automatyk. Etat ten
powstanie kosztem jakiegoś innego etatu. W odpowiedzi na drugie pytanie Prezes zauważył,
że skutek dla taryf wynika głównie z amortyzacji, bo wszelkie inne koszty funkcjonowania
oczyszczalni ścieków będą niższe, może za wyjątkiem niewielkiej różnicy w podatku od
nieruchomości. Prezes T. Marzęda odniósł się również do kwestii amortyzacji, informując, że
amortyzacja w roku 2019, kiedy będzie największy skutek finansowy, przekroczy 4 mln zł.
Cały ciężar finansowy tego przedsięwzięcia spoczywa na Przedsiębiorstwie. Sfinansowanie tej
inwestycji będzie skutkowało wzrostem taryf w przeciągu najbliższych 6 lat o około 3,5 zł.
Radny Grzegorz Jaworski zauważył, że dobrze by się stało, gdyby przy okazji planowanej
modernizacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Krańcowej, udało się zrobić także kanalizację
burzową i remont nawierzchni tej ulicy. Taka była zresztą deklaracja ze strony Powiatu.
Więcej głosów w dyskusji nad omawianym projektem uchwały nie było, zatem Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu:
5 głosów - za

0 głosów - przeciw

1 głos - wstrzymujący się

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp.
z o.o. w Lubartowie na lata 2016-2020”.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów.
Projekt uchwały omówił pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Waldemar Kijek.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Jakub Wróblewski, który zainteresował się kwestią
oczyszczania pojemników – dalmatyńczyków rozstawionych na terenie miasta.
W odpowiedzi inspektor Waldemar Kijek poinformował, że pojemniki te są systematycznie
opróżniane przez PGK Sp. z o.o. Jednocześnie stwierdził, że jeżeli są jakieś nieprawidłowości,
to podejmie interwencję.
Więcej uwag i wniosków do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono, Komisja
przystąpiła zatem do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie jednogłośnie (6 głosów „za”)
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta
Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele O.O.
Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie.
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Ewa
Sędzimierz.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Jakub Wróblewski, który zadał pytanie natury
terminologicznej. Radny zwrócił mianowicie uwagę na rozbieżności w stosowanej nazwie
podmiotu, którego dotyczy przedmiotowa uchwała. We wniosku jest mowa o klasztorze
Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie, w uchwale o kościele O.O. Kapucynów p.w. św.
Wawrzyńca w Lubartowie. Która nazwa jest prawidłowa? – pytał radny. Radnego
J. Wróblewskiego zainteresowały również zapisy umowy dot. udzielenia przez miasto dotacji
na rzecz klasztoru. Czy miasto zabezpiecza się w ten sposób, że odrestaurowane obrazy nie
trafią do innego klasztoru tego zgromadzenia zakonnego? Czy one będą eksponowane
publicznie?
Odpowiadając na powyższe pytanie, Naczelnik poinformowała, że w powoływanym przez
radnego wniosku jest wyraźnie określone miejsce przechowywania zabytku ruchomego. Jako
adres wskazuje się adres kościoła O.O. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie.
Obraz, którego dotyczy wniosek, jako zabytek ruchomy jest przypisany do kościoła
Lubartowie.
Więcej głosów w dyskusji nad omawianym projektem uchwały nie było, zatem Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania Komisja pozytywnie jednogłośnie (6 głosów „za”) zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Lubartów na dofinansowanie prac
konserwatorskich i restauratorskich w kościele O.O. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca
w Lubartowie.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi
Lubartowskiej w Lubartowie
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu UM Ewa Sędzimierz.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Jako pierwszy głos zabrał radny Grzegorz Jaworski, który zapytał o powód nadania
muzeum statusu „muzeum w organizacji”.
Naczelnik E. Sędzimierz poinformowała, że tak stanowi ustawa, która określa zadania
w tym okresie. Ostatnim etapem jest utworzenie otwartej stałej wystawy.
Następnie głos zabrał radny Jakub Wróblewski, który zadał pytanie odnośnie §18 Statutu
Muzeum: „Połączenia, podziału lub likwidacji muzeum może dokonać Rada Miasta Lubartów
w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.” Do kogo należy
inicjatywa? Czy Rada może z własnej inicjatywy to zrobić? Czy następuje to z inicjatywy
dyrektora muzeum, Burmistrza Miasta, ministra itd.? – pytał radny.
Odpowiedzi udzielił obecny na posiedzeniu dzisiejszej Komisji dyrektor muzeum Longin
Tokarski, który poinformował, że inicjatywa w ww. kwestiach należy do organu
założycielskiego muzeum. Opinię na ten temat wydaje Rada ds. Muzeów przy Ministrze
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej uwag i wniosków do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono, Komisja
przystąpiła więc do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania Komisja pozytywnie jednogłośnie (6 głosów „za”) zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie.
Przed przystąpieniem do opiniowania następnego projektu uchwały, Radny Jakub
Wróblewski wystąpił z propozycją, aby Komisja w pierwszej kolejności zajęła się
opiniowaniem uchwał „finansowych”.
Wobec braku odmiennego zdania co do powyższej propozycji ze strony pozostałych
członków Komisji, Przewodnicząca Komisji Ewa Grabek przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał w następującej kolejności:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na
terenie Miasta Lubartów.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Lucyna Biskup.
Z uwagi na brak uwag i wniosków do omówionego projektu uchwały, Komisja przystąpiła
do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W wyniku przeprowadzonego głosowania
Komisja pozytywnie jednogłośnie (6 głosów „za”) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Lubartów.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Oraz
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Lucyna Biskup.
W otwartej dyskusji głos zabrał radny Jakub Wróblewski, który zainteresował się kwotą
30 000 zł z przeznaczeniem na organizację wypłaty świadczeń w MOPS-ie, zapisaną
w rozdziale 85295. Czy wiadomo szczegółowo na co te środki mają być przeznaczone? – pytał
radny.
Odpowiadając na powyższe pytanie Skarbnik Miasta wyjaśniła, że Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej zwrócił się o przekazanie kwoty 100 000 zł. Otrzymał 70 000 zł, z czego
20 000 zł na remonty, a 50 000 zł na wydatki inwestycyjne, na zadanie pod nazwą
„Rozbudowa sieci informatycznej w MOPS”. Kwota 30 000 zł pozostała w budżecie miasta
jako rezerwa na ewentualne zwiększenie wydatków MOPS.
Więcej uwag i wniosków do omówionych projektów uchwał nie wniesiono. Oba projekty
zostały pozytywnie jednogłośnie (6 głosów „za”) zaopiniowane przez Komisję.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Sekretarz Miasta Anna Bielińska.
W punkcie tym głos zabrali:
Radny Jakub Wróblewski: Jakich zadań należących do jej zakresu obowiązków, Straż
Miejska nie wykonuje?
W odpowiedzi Sekretarz Miasta wyjaśniła, że są to: ujęcie osób stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, dokonywanie kontroli
osobistej, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby, dokonywanie czynności
wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądów, oskarżanie przed sądem
i wnoszenie środków odwoławczych w trybie i w zakresie określonym w kodeksie
postępowania w sprawach o wykroczenie, usuwanie pojazdów i ich unieruchomianie przez
blokowanie kół w przypadkach w zakresie i w trybie określonym w przepisach o ruchu
drogowym, wydawanie poleceń i żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych
i samorządowych, zwracanie się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek
gospodarczych prowadzących usługi w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji
społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach
określonych w ustawie o policji, użycie broni palnej. W ostatnim z wymienionych
przypadków, jak podkreśliła Sekretarz Miasta, występuje brak koniecznych uprawnień oraz
brak broni na wyposażeniu Straży Miejskiej.
Do swej wypowiedzi Sekretarz dodała, że Straż Miejska w ciągu roku nałożyła mandaty
na kwotę 600 zł.
Przewodniczący Komisji zainteresowała się kto przejąłby obowiązki Straży Miejskiej
w przypadku jej likwidacji?
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Sekretarz Miasta Anna Bielińska poinformowała, że w części zadania te przejęłaby
policja, gdyż głównym celem działania Straży jest ochrona porządku publicznego. Ochronę
imprez uroczystości mogą wykonywać w formie zlecenia podmioty ochrony. Natomiast te
zadania, które wynikają z uchwał Rady Miasta, a w szczególności z naruszeń przepisów
prawa miejscowego, m.in. uchwały o utrzymaniu czystości i porządku, które wykonuje Straż
Miejska, można zorganizować poprzez włączenie do zadań któregoś z wydziałów Urzędu
Miasta.
Następnie pytanie odnośnie opróżniania parkomatów zadał radny Grzegorz Jaworski.
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że służą do tego metalowe kasety zamknięte. Odpowiedź
uzupełniła Skarbnik Miasta, która dodała, że to Burmistrz Miasta i Skarbnik odpowiadają za
to, żeby przenoszone środki były bezpieczne. W związku z tym Urząd posiada walizkę, na
którą rokrocznie jest odnawiany atest.
Więcej głosów w dyskusji nad omawianym projektem uchwały nie było, zatem Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu:
4 głosy - za

0 głosów - przeciw

2 głosy – wstrzymujące się

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie.
Następnie Przewodnicząca Komisji Ewa Grabek przystąpiła do opiniowania bloku uchwał
dotyczących przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej
i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów na 2016r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania
Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów na 2016r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Lubartów na 2016r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na 2016r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów na
2016r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2016r.
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Powyższych projektów Komisja nie dyskutowała. Wszystkie projekty dotyczące przyjęcia
planów pracy Komisji stałych Rady Miasta zostały pozytywnie jednogłośnie (6 głosów „za”)
zaopiniowane przez Komisję Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do treści protokołu Nr 14/16 z dnia 17 lutego 2016r. nie zgłoszono, zatem
w głosowaniu:
za - 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
protokół ten został przyjęty przez Komisję.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia był pkt 6. Wolne wnioski.
Ad.6
Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodnicząca podziękowała zebranym
i zamknęła posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w dniu 17 marca
2016r.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

EWA GRABEK
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