PROTOKÓŁ Nr 22/2016
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 6 września 2016 roku
Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodniczący Komisji Grażyna Meksuła. Powitała
zebranych, stwierdziła prawomocność obrad, po czym odczytała nw. porządek
posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIX sesji Rady Miasta
Lubartów
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji
5. Wolne wnioski
6. Zamkniecie obrad.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są jakieś wnioski do przedstawionego
porządku.
Głos zabrała Sekretarz A. Bielińska, która zwróciła się z prośbą do Komisji, aby ta zajęła
się punktem dotyczącym określenia kwoty budżetu obywatelskiego na rok 2017,
zgodnie z przedłożonym wnioskiem Burmistrza Miasta Lubartów. Podkreśliła, że
określenie wysokości kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, a także wyznaczenie
trzech radnych do składu zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego należy do kompetencji
Rady.
Innych uwag do porządku obrad nie było. Przewodnicząca Komisji ze swojej strony
zasugerowała, aby Budżetem Obywatelskim zająć się w punkcie „Wolne wnioski”.
Głosów przeciwnych nie było, zatem Komisja przystąpiła do realizacji ww. porządku
obrad.
Ad. 3
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIX sesji Rady Miasta Lubartów.
W pierwszej kolejności Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów, który omówiła Sekretarz Miasta
Anna Bielińska, podkreślając w swojej wypowiedzi m.in., że skarga dotyczyła
przyznawania nagród Burmistrza za działalność społeczną, twórczą i zawodową na
rzecz dzieci oraz młodzieży.
Wskazywała również, że zgodnie z przyjętą procedurą omawiana skarga została
skierowana do Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu jawnym rozpatrzyła skargę i
w głosowaniu postanowiła uznać za bezzasadną.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny A. Zieliński
Wydaje mi się, że w tej sprawie są dwie płaszczyzny. Pierwsza tj. merytoryczna, druga
zaś to prawna. I może zaczniemy od tej merytorycznej. Chyba nikt na tej sali i myślę, że

spośród radnych, a nawet spośród wielu mieszkańców naszego miasta, nie kwestionuje
ani kandydatury Jerzego Tracza, ani kandydatury Pani Targońskiej – Przewodniczącej,
czy też Dyrektora Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju, że zasługują w pełni na tą
nagrodę. Nikt tego nie kwestionował i chce powiedzieć z tego miejsca, że nigdy taki
zarzut w jakimkolwiek gremium, które te kandydatury rozpatrywało, omawiało – nigdy
takiego zarzutu nie podniesiono.
Także chciałbym w tym miejscu powiedzieć wprost. Moje wątpliwości dotyczą nie
kandydatur zgłoszonych, nie osób, które otrzymały nagrody, ale sposobu, czy zasad
formalno-prawnych, które towarzyszyły w głosowaniu, wyłanianiu kandydatur, ale
przede wszystkim ustaleniu prawa przez Burmistrza. Myślę, że Pan Burmistrz popełnił
błąd. Błąd, który nie dyskwalifikuje i który moim zdaniem nie upoważnia nas do tego,
żeby przyjąć ta uchwałę …, ale błąd polegający na tym… - i ja tutaj apeluje poprzez Panią
Sekretarz do Pana Burmistrza, żeby takiego błędu w przyszłości nie popełnił – błąd
polegający na tym, że najpierw powinien przyjąć zgłoszenie od organizacji kandydatur
do nagrody, a dopiero następnie powołać Komisję. Natomiast uczynił odwrotnie.
Najpierw powołał Komisję, a potem dopiero rozpatrywane były nagrody. I doszło do
takiej sytuacji niezręcznej, również dla Jurka ( dot. radnego Jerzego Tracza), że znalazła
się jego kandydatura niekwestionowana, a był członkiem Komisji. I siłą rzeczy się
wyłączył z obrad.
Ale ja chcę powiedzieć Państwu tak: nie chodzi o to, że tam był zapis mówiący o tym, że
członek Komisji nie bierze udziału w głosowaniu, bo ma interes prawny. Tylko jest
przepis mówiący o tym, że nie powinien być członkiem Komisji. To są dwie różne rzeczy.
Dlatego tutaj Pan Burmistrz jednak popełnił błąd i uważam, że w przyszłości takiego
błędu nie powinien popełniać.
Jeszcze raz powtarzam. Ważną rzeczą jest to, żeby najpierw przyjmować kandydaturę do
określonego czasu, a potem powołać Komisję. Po to, żeby nie było żadnych wątpliwości,
co do stronniczości, czy do tego, że ta Komisja jest w pełni uprawniona, czy członkowie
tej Komisji w pełni uprawnieni do głosowania.
Taki wniosek na przyszłość w moim imieniu proszę do Burmistrza przedłożyć.
Radna Marzanna Majewska zabierając głos w dyskusji wskazywała, że będzie głosowała
za tą uchwałą, zaznaczają, że brała udział w pracach Komisji i była świadkiem faktu, że w
czasie głosowania Pan Jerzy Tracz oraz Pani Targońska opuścili salę i nie brali udziału w
głosowaniu. Wobec powyższego jak mówiła, w jej mniemaniu wszystko odbyło się
zgodnie z Regulaminem.
Kończąc swoją wypowiedź dodała, że w przyszłości poprze wniosek radnego Andrzeja
Zielińskiego, aby Pan Burmistrz najpierw zapoznał się z osobami wytypowanymi do
nagrody, a dopiero potem powołał Komisję.
Następnie głos zabrała Sekretarz A. Bielińska, która oznajmiała, że wniosek zanotowała i
z pewnością zostanie on przekazany Burmistrzowi, bo jest jak najbardziej zasadny.
Natomiast gwoli wyjaśnienia dodała, że z protokołu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z
posiedzenia, w którym uczestniczył Z-ca Burmistrza R. Szumiec wynika, że Pan Z-ca
poinformował Komisję o fakcie, że kandydatura radnego J. Tracza została zgłoszona do
nagrody. Pomimo tej wiedzy Komisja jednogłośnie tą kandydaturę wskazała, zatem
Burmistrz nie miał możliwości zmiany radnego, który został przez Komisję jednogłośnie
wskazany do prac w Komisji ds. przyznawania nagród.

Do powyższej wypowiedzi Sekretarz odniósł się radny A. Zieliński, który podkreślał, że
nie zgadza się z taką tezą, ponieważ jak mówił, na posiedzeniu komisji nie musiał wcale
znać dokładnie zapisów regulaminu. Obowiązkiem władz miasta jest przypomnieć
radnym, że zapis regulaminu mówi o tym, że radny się nie wyłącza, tylko nie może być
członkiem. W związku z powyższym, to Z-ca Burmistrza powinien poinformować, że
wybór kandydatury takiej jest niezgodny z obowiązującym prawem, którym jest
Zarządzenie Burmistrza, które określa Regulamin.
Sekretarz Miasta A. Bielińska
Tak jak powiedziałam – wniosek jest jak najbardziej zasadny i z pewnością zasługuje na
przyjęcie.
Na koniec dyskusji w omawianym punkcie głos zabrał radny J. Tracz, który w swojej
wypowiedzi wskazywał, że jest zdegustowany zachowaniem Pań skarżących.
Zaznaczył również, że działa 52 lata i przez ten okres czasu uczestniczył w wielu
komisjach oraz był inicjatorem i współtwórcą wielu powstających. Dodał również, że ma
bardzo dużą wiedzę na temat problemów społeczności miasta.
Kończąc swoją wypowiedź podziękował radnej G. Meksule, za to, że zgłosiła Jego
kandydaturę na członka Komisji ds. nagród, bo jak mówił jest osobą, która obiektywnie i
sprawiedliwie przydziela środki pieniężne osobom, które powinny je otrzymać.
Jednocześnie oznajmił, że chciałby, aby Panie skarżące publicznie oceniły siebie i swoje
dokonania i wykazały przed społeczeństwem swoją twórczą, odpowiedzialną i
wymierną pracę dla lubartowskiej społeczności.
Przewodnicząca Komisji podsumowując powyższą wypowiedź podziękowała radnemu
za Jego postawę społeczną, pogratulowała otrzymanej nagrody, po czym przystąpiła do
zaopiniowania omówionego projektu uchwały.
W głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 3
przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta Lubartów. ( Trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu, przy
czym jedna z nich była nieobecna na sali).
Kolejnym projektem uchwały, jakim zajmowała się Komisja był projekt uchwały w
sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.
Na posiedzenie Komisji przybyła radna Maria Kozak.
Z uwagi na fakt, że inicjatorem przedmiotowego projektu uchwały był Klub Radnych
Rady Miasta Lubartów, wprowadzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Grażyna
Meksuła, jako Przewodnicząca Klubu, która w swojej wypowiedzi podkreśliła, że
inicjatorzy projektu uchwały nie są przeciwni budowie Zakładu Zagospodarowania
Odpadów, lecz funkcjonowaniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
W otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały głos zabrali:

Radny A. Zieliński
Powiem szczerze, że jestem rozczarowany tym, że nie ma nikogo z przedstawicieli
Związku. Mam szereg pytań i nie wiem, jak mam się teraz zachować, bo rozumiem, że ani
Pani Sekretarz, ani Pani Skarbnik nie są upoważnione do tego, żeby w imieniu Zarządu
Związku wypowiadać się i odpowiadać na pytania. Jeśli więc nie, to moje pytania nie
zostaną tutaj na pewno zadane, bo jeśli zostałyby zadane to zostaną bez odpowiedzi.
Także w tej sytuacji wstrzymam się od głosu z całą pewnością i mam nadzieje, że jutro
na Komisji Budżetowej na te moje pytania ktoś udzieli mi odpowiedzi, a jeśli nie to na
sesji, bo w tym uzasadnieniu jest sporo zarzutów i chciałbym uzyskać odpowiedź z
drugiej strony.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, zatem Komisja przystąpiła do zaopiniowania ww.
projektu uchwały. Stosunkiem głosów:
za – 2
przeciw – 1
wstrzymało się – 2
Komisja pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. Jeden radny nie brał
udziału w głosowaniu – nieobecny na sali.
Następnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów.
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Miasta Anna Bielińska. W swojej wypowiedzi
zaznaczyła, że z uwagi na fakt, że Wojewoda Lubelski ogłosił nabór wniosków w ramach
Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 ”, a termin aplikacji o takie środki upływa w dniu
15 września 2016 roku, zaś jednym z kryteriów oceny wniosków jest współpraca
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z powyższym przedkładany
jest Radzie taki projekt uchwały.
Dodała również, że stosowną uchwałę o takiej samej treści jak projekt i zawierająca
dotację w tej samej wysokości, co projekt, w dniu 31 sierpnia 2016 roku podjęła Rada
Gminy Lubartów. Tym samym zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej na
realizacje zadań Gminie Miasto Lubartów w przedmiocie przebudowy ulic:
Partyzanckiej, Dębowej i Jesionowej w naszym mieście.
W dyskusji głos zabrał radny A. Zieliński, który pytał, kto wskazał te ulice, które
wymieniła Pani Sekretarz w swojej wypowiedzi.
Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta, która zaznaczała, że
jednym z warunków aplikowania o środki jest posiadanie dokumentacji technicznej
sporządzonej na przebudowę tych dróg. Miasto jak mówiła wcześniej sporządziło
i dysponuje dokumentacją techniczną na ww. ulice. W związku z tym, jak wskazywała,
aby nie utracić szansy w pozyskaniu środków, mając dokumentacje na te ulice, te
właśnie ulice Miasto wskazało.
Ustosunkowując się do wypowiedzi Sekretarz, radny A. Zieliński skierował kolejne
zapytanie: czy Miasto posiada w takim razie dokumentacje tylko na te ulice.
Sekretarz oznajmiała, że posiada taką informację, że właśnie ulice.

Wobec powyższego radny pytał dalej, kto podjął taka decyzję, żeby opracować
dokumentację właśnie na te ulice, a nie inne i dlaczego tak jest.
Sekretarz odpowiadając na pytanie zaznaczała jedynie, że w bieżącym roku
dokumentacja na te ulice nie była opracowywana, gdyż została opracowana w latach
poprzednich. Natomiast, co do pytania, dlaczego tak się stało, nie potrafiła się odnieść,
jednak obiecała, że na jutrzejszej Komisji – Komisji Budżetowej, taką informację radny
otrzyma.
Radny nie zgłosił sprzeciwu, innych głosów w dyskusji również nie było, zatem Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 3
przeciw – 0
wstrzymujący się – 2
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – nieobecny na sali.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Lubartów. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – nieobecny na
sali.
Ostatnim projektem uchwały, jakim zajmowała się Komisja był projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie na rok 2016.
Zmiany w budżecie na rok 2016 omówiła Skarbnik Miasta L. Biskup z godnie z
załącznikami do przedmiotowego projektu uchwały.
Z uwagi na brak jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków do przedstawionego projektu
uchwały, Komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Stosunkiem głosów:
za – 5
przeciw – 0
wstrzymujący się – 1
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Po zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał, Komisja przystąpiła do następnego
punktu porządku obrad, jakim był pkt. 4.
Ad. 4
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Do przedłożonych protokołów uwag nie wniesiono.
W głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 5
przeciw – 0
wstrzymało się – 1
Komisja przyjęła protokół z dnia 15 czerwca 2016 roku.
Natomiast protokół z dnia 14 lipca 2016 roku, Komisja przyjęła jednogłośnie – 6 głosów
„za”
Ad. 5
Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała Sekretarz Anna Bielińska, która zreferowała wniosek
Burmistrza Miasta Lubartów w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów, w
którym Burmistrz zaproponował na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

kwotę 638 tyś zł.
Ponadto, jak mówiła w przedmiotowym wniosku Pan Burmistrz również wnioskuje o
wybór trzech przedstawicieli Rady Miasta do składu Zespołu ds. Budżetu
Obywatelskiego.
W sprawie przedstawionego wniosku nikt z radnych głosu nie zabrał, zatem
Przewodnicząca Komisji oddała głos radnemu Jerzemu Traczowi, który ponowił swój
wniosek z marca br. w sprawie zwołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w
placówce oświatowej - Gimnazjum Nr 1.
Komisja przychyliła się do propozycji radnego, przyjmując zgłoszony wniosek
jednogłośnie – 6 głosami „za”.
Następnie głos zabrał radny A. Zieliński, który jak mówił proponował, aby Komisja
przyjrzała się arkuszom organizacyjnym w szkołach w kontekście perspektywy rozwoju
oświaty w mieście w następnych latach. Z uwagi na fakt, że po połowie września
pojawią się projekty ustaw do uzgodnień międzyresortowych, w których jest zapowiedź
rewolucyjnych zmian w oświacie, zaproponował, aby posiedzenie Komisji o takiej
tematyce odbyło się w drugiej połowie września, a nawet na początku października.
W związku z tym zaznaczył, że jeżeli te projekty ustaw ujrzą światło dzienne, należy się
spodziewać, że w takim kształcie zostaną również przyjęte przez sejm, a wówczas to
będzie implikowało wyraźnie posiedzenie Komisji i jej tematykę.
Kończąc dodał jeszcze, że jeżeli takie dokumenty się ukażą, będzie oczekiwał od miasta,
szczególnie z wydziału większej liczby danych, niż te o jakich mówił na poprzednim
posiedzeniu Komisji, ponieważ jak podkreślał, nie wyobraża sobie dyskusji o tym, jak ma
wyglądać oświata wtedy, kiedy będzie trzeba podejmować już decyzje. Wskazywał, że
lepiej przygotować się wcześniej i przedyskutować wszystkie warianty, kiedy będą już te
projekty znane.
Wobec powyższego Przewodnicząca zaproponowała, aby po połowie września
zorganizować posiedzenie Komisji w Gimnazjum Nr 1. Natomiast, kiedy będą wytyczne z
Ministerstwa wówczas dopiero zwołać posiedzenie poświęcone analizie arkuszy
organizacyjnych.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad został wyczerpany. Przewodnicząca Komisji G. Meksuła podziękowała
zebranym i zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 6
września 2016 roku.
Sporządziła:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Grażyna Meksuła

