PROTOKÓŁ Nr 23/16
z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 10 czerwca 2016 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Z uwagi na brak Przewodniczącego Komisji W. Osieckiego posiedzenie Komisji
otworzyła Pani G. Meksuła – Z-ca Przewodniczącego Komisji.
Powitała zebranych, stwierdziła prawomocność obrad, po czym odczytała porządek
posiedzenia Komisji przesłany w materiałach na XVII sesję Rady Miasta Lubartów:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta
Lubartów
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad, obecny na posiedzeniu Komisji Burmistrz Miasta
Lubartów J. Bodziacki zgłosił wniosek, aby rozszerzyć porządek obrad w pkt. 3 tematyki
posiedzenia o wydanie opinii w sprawie dwóch dodatkowych projektów uchwał,
związanych z realizacją dwóch ZIT-owskich projektów przez Miasto Lubartów, tj.
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów
do współpracy przy realizacji projektu „Mobilny LOF” w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia
porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt „Mobilny LOF” oraz projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy
realizacji projektu „Zielony LOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto
Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi
projekt „Zielony LOF”.
W sprawie zgłoszonego wniosku głosów przeciwnych nie było, zatem Komisja do
przyjęcia zgłoszonego wniosku przez Burmistrza.
W głosowaniu, ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie przez Komisję – 5 głosów „za”.
Innych propozycji zmian do porządku obrad nie było, zatem jednogłośnie – 5 głosami
„za” został przyjęty proponowany porządek posiedzenia wraz z przyjętą zmianą, po
czym przystąpiono do jego realizacji.
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Ad. 3
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartow
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2015
Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na
terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta (inicjatywa uchwałodawcza Klubu
Radnych „Wspólny Lubartów”)
Projekt uchwały omowił radny J. M. Tomasiak podkreslając, ze propozycja przedłozonej
uchwały wraz z proponowanymi poprawkami złozonymi przez Klub Radnych „Wspolny
Lubartow” daje większe mozliwosci składania projektow do Budzetu Obywatelskiego
przez instytucje, ktore się znajdują na terenie Lubartowa oraz rowniez na terenach,
ktore nie są własnoscią Gminy Miasto Lubartow – i to jest jedna zasadnicza kwestia.
Natomiast druga rzecz, to kwestia mozliwosci odwoływania się od oceny, jezeli chodzi o
te projekty, tak zeby kazdy, kto je składa mogł się odwołac i mogł naniesc niezbędne
poprawki, jezeli chodzi o ta uchwałę.
Koncząc swoją wypowiedz zaznaczył, ze to są dwie najwazniejsze zmiany proponowane
przez Jego Klub.
W otwartej dyskusji pytan, uwag oraz wnioskow nie było, zatem Komisja przystąpiła do
wydania opinii w przedmiotowej sprawie. Stosunkiem głosow:
za – 2

przeciw – 1

wstrzymało się – 2

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Miejskiego Osrodka Pomocy
Społecznej w Lubartowie – Pani H. Stanisławska, ktora zaznaczyła w swojej wypowiedzi,
ze z dniem 1 czerwca 2016 roku do Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w
Lubartowie przekazano nowe zadania w zakresie postepowan i wydawania decyzji w
sprawie swiadczen rodzinnych, zasiłkow opiekunczych, funduszu alimentacyjnego oraz
dodatkow mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego.
W związku z powyzszym zmianie uległa struktura MOPS-u, co wiąze się rowniez
ze zmianą Statutu MOPS-u i stąd takze przedkładany jest przez MOPS nowy Statut.
Koncząc swoją wypowiedz podkresliła, ze z uwagi na przydzielenie nowych zadan
Kierownikowi MOPS-u jest takze propozycja zmiany zapisow Statutu i wprowadzenie dla
uniknięcia wszelkiego rodzaju niejasnosci nowego zapisu, ze funkcję kierowniczą pełni
Dyrektor, nie zas Kierownik.
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Następnie otwarta została dyskusja w omawianym punkcie. Głos zabrali:
Radny J. Sciseł, ktory pytał Burmistrza, czy zmianę Statutu mozna kojarzyc z likwidacją
Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Lubartow oraz czy zmiana nazwy
Kierownika na Dyrektora spowoduje zmiany w zakresie wynagradzania obecnego
Kierownika tejze jednostki organizacyjnej.
Burmistrz Miasta Lubartow J. Bodziacki odpowiadając na powyzsze wskazywał, ze
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, na chwilę obecną jest jedyną
jednostką, ktorą kieruje osoba nazywana Kierownikiem i jednoczesnie w strukturze
organizacyjnej występują kierownicy działow, zatem, zeby ułatwic mieszkancom i
podopiecznym działow załatwianie spraw, takie ujednolicenie i praktyczny element
zmiany nazewnictwa został wprowadzony.
Natomiast odnosząc się do drugiej częsci pytania radnego J. Scisła podkreslił, ze zmiana
nazwy nie wiąze się ze zmianą wynagrodzenia osoby kierującej tą jednostką.
Jednoczesnie zaznaczył, ze nie godzi się ze stwierdzeniem radnego, ze wynagrodzenia
Kierownika MOPS jest godziwe, poniewaz, jak mowił wynagrodzenie Kierownika, ktore
oscyluje w wysokosci nauczyciela dyplomowanego, nie jest az tak wysokie. Poza tym,
jest to jednak osoba zarządzająca całą jednostka, dlatego powinna byc godziwie
wynagradzana. W tym przypadku, jak zaznaczył, to nie ma jednak zadnego związku i
znaczenia.
W trakcie dyskusji na posiedzenie Komisji przybył Przewodniczący Komisji W. Osiecki,
ktory przejął dalsze prowadzenie obrad Komisji.
Stwierdził, ze od tej pory Komisja obraduje w szescioosobowym składzie, po czym
zaprosił do kontynuowania dalszej dyskusji w omawianym punkcie.
Dalszych głosow w dyskusji nie było, zatem przystąpiono do wydania opinii w
przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu, stosunkiem głosow:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymało się – 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia
Dyrektora Pomocy Miejskiego Ośrodka Społecznej w Lubartowie do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia
postepowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania
dodatku energetycznego.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta Lubartow – Janusz Bodziacki, ktory
zaznaczył, ze ustawa nie dała kompetencji Burmistrzowi, aby ten przekazał takie
upowaznienie Dyrektorowi MOPS stąd tez, jak wskazywał taki projekt uchwały i prosba
3

o jej podjęcie.
W otwartej dyskusji pytan, uwag oraz wnioskow w powyzszej sprawie nie było, zatem
Komisji przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu, Komisja jednogłosnie – 6 głosami „za” przyjęła omowiony projekt
uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta Lubartów za 2015 rok.
Na posiedzenie Komisji przybył radny P. Skubiszewski, zatem Komisja
obradowała już w pełnym – siedmioosobowym składzie.
Tymczasem wprowadzenia do projektu uchwała dokonał Burmistrz Miasta
Lubartów – Janusz Bodziacki, który w swojej wypowiedzi zaznaczył, że budżet Miasta
Lubartów za 2015 rok został zrealizowany w stopniu dobrym, ponieważ jak mówił,
zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zbliżaliśmy się do zaplanowanych kwot,
a ponadto przez cały rok budżetowy były realizowane wszystkie zadania bieżące w
sposób dobry i wszystkie jednostki organizacyjne miasta realizowały swoje zadania bez
większych zakłóceń budżetowych. Dodał również, że dochody miasta zostały
zrealizowane w wysokości 97,92% , zaś wydatki na poziomie 93,62%. I patrząc na
realizację budżetu najwięcej środków zostało przeznaczonych na dział „Oświata i
wychowanie”, czyli prowadzenie placówek oświatowych, drugim z działów była
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaś trzecim – „Pomoc społeczna”.
Kończąc swoje wystąpienie zaznaczył, że historycznym wydarzeniem jest fakt, że po
praz pierwszy została zaangażowana na inwestycje kwota ponad 18 mln zł., czyli 24%
wydatków budżetowych.
Następnie przekazał głos Skarbnikowi Miasta – Pani L. Bisku, która w sposób
szczegółowy przedstawiła informację z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.
Po przedstawieniu i omówieniu przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący
Komisji otworzył dyskusję w punkcie.
W otwartej dyskusji głosów pytań i uwag nie było, więc Komisja przystąpiła do wydania
w sprawie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 3
przeciw – 3
Komisja nie wydała opinii w przedmiotowej sprawie.

wstrzymało się – 1

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Lubartów za 2015
rok.
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W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji, który jako Członek Komisji
Rewizyjnej poinformował, że w materiałach dostarczona została opinia oraz uchwała
komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Lubartów za 2015 rok.
Następnie radny G. Siwek, również jako członek Komisji Rewizyjnej wskazywał, że
Komisja po zapoznaniu się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja
pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i wobec powyższego wnioskuje o udzielenie
Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium za 2015 rok.
Jednocześnie zaznaczył również, że wszyscy jednogłośnie poparli wniosek o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubartów.
Innych głosów nie było. Komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej
sprawie i w głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 3

przeciw – 3

wstrzymało się – 1

nie wydała opinii w tej sprawie.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie dodatkowych
projektów uchwał, wprowadzonych wnioskiem przez Burmistrza Miasta Lubartów.
Oba projekty uchwał przedstawił Burmistrz – J. Bodziacki podkreślają, że oba
projekty uchwał różnią się od siebie treścią. W przypadku „Mobilnego LOF-u” liderem
jest gmina Niemca, zaś w przypadku „Zielonego LOF-u” liderem projektu będzie miasto
Lubartów i w związku z tym w tejże uchwale dot. tego projektu Miasto będzie prosić
Radę Miasta o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia Gminy Miasto Lubartów z
pozostałymi gminami lubelskiego obszaru funkcjonalnego. Zaznaczył również, że w
przygotowywanym porozumieniu, które jest wypracowywane, miasto chce się
szczegółów umówić na temat sposobu procedowania całego projektu i w związku z tym
poprosił Komisję o wyrażenie opinii do tych projektów uchwały.
Po wprowadzeniu do tematu przez Burmistrza, Przewodniczący Komisji otworzył
dyskusję odnośnie przedstawionych projektów uchwał.
W dyskusji głos zabrał radny J.M. Tomasiak, który pytał o wartość środków w
przypadku jednego i drugiego projektu oraz jaka jest tematyka tych projektów i co
będzie realizowane w ramach tych projektów, a także które gminy są zainteresowane
Mobilnym LOF-em, a które Zielonym LOF-em.
Udzielając odpowiedzi na powyższe zapytania, Burmistrz J. Bodziacki nie potrafił podać
wartości całego zadania, jednak jak mówił w przypadku Lubartowa w obu przypadkach
obszar obejmuje około 9 mln zł. Przy czym w przypadku Mobilnego LOF-u do którego
przynależą oprócz Gminy Niemce i Miasta Lubartów również Świdnik, Nałęczów,
Konopnica, Gmina Wólka, Jastków, Niedrzwica Duża, Gmina Lubartów, Gmina Głusk.,
Gmina Mełgiew i Gmina Piaski.
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Następnie dodał, że Mobilny LOF obejmuje głównie budowę miejsc przesiadkowych
przy peronach kolejowych oraz ścieżki rowerowe. Natomiast Zielony LOF, którego
wartość dla miasta Lubartów wynosi około 10 mln zł. obejmuje przede wszystkim
rewitalizacje parku ze wszystkimi elementami, jakie mają być wykonane. Zaznaczył
jednak, że nie ma ostatecznej decyzji, które koszty będą kwalifikowane, ale zarówno
szata roślinna, jak również ogrodzenie, staw i funkcja przyrodniczo-rekreacyjna zostaną
objęte tym projektem.
Dalej radny J.M. Tomasiak pytał, czy jest to pomoc zwrotna, czy też dotacja i jaki jest
wkład własny gminy, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia.
Odpowiadając na pytanie, Burmistrz wskazywał, że z założenia jest to pomoc
bezzwrotna oraz, że w obecnym założeniu proporcje przedstawiają się następująco:
85% jest po stronie ZIT-u, zaś 15% ma stanowić wkład własny.
Burmistrz dodał również, że to, co łączy oba te projekty to ta sama myśl przewodnia dla
całego projektu.
Wobec powyższego radny J.M. Tomasiak dopytywał, czy ta kwota 10 mln zł. to jest
kwota przeznaczona na cały projekt Zielony LOF, czy to jest kwota przeznaczona tylko i
wyłącznie dla jednaj z Gmin, a więc Miasta Lubartów, jeżeli chodzi o rewitalizację tego
parku.
Burmistrz Miasta J. Bodziacki odpowiadając na powyższe wskazywał, że zarówno 10
mln zł. przy Zielonym LOF-ie, jak i 9 mln zł. w przypadku Mobilnego LOF-u, jest
przeznaczone tylko i wyłącznie na jednego z partnerów, czyli Miasto Lubartów, zaś cały
projekt jest dużo większy.
Kolejne pytanie skierował radny J. Ściseł, który pytał, kiedy i w jakich latach miasto ma
szansę otrzymać te środki.
Burmistrz odpowiadając na pytanie wskazywał, że zamiarem całego Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego z obecnego czasu jest to, aby projekty były realizowane w roku
już obecnym, po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów i po uzgadnianiu wszelkich
szczegółów, zaś rok 2018 powinien być rokiem kończącym Lubelski Obszar
Funkcjonalny.
Innych głosów w dyskusji nie było, więc Burmistrz odczytał oba projekty uchwał,
po czym Komisja przystąpiła do wydania opinii odnośnie przedstawionych i
omówionych spraw.
W głosowaniu rozdzielnym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do
współpracy przy realizacji projektu „Mobilny LOF” w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia
porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami
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Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt „Mobilny LOF”,
stosunkiem głosów:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymało się – 1

Takim samym stosunkiem głosów, przyjęła również drugi dodatkowy projekt uchwał
wniesiony przez Burmistrza, tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu
„Zielony LOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim
Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto
Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
tworzącymi projekt „Zielony LOF”.
Po zaopiniowaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta
Lubartów, Komisja przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad, jakim był punkt:
„Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji”.
Ad. 4
Radnym przedstawiony został protokół nr 22/16 z posiedzenia Komisji, jakie odbyło się
w dniu 12 maja 2016 roku.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
W głosowaniu, stosunkiem głosów:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymało się – 1

Komisja przyjęła przedłożony protokół.
Kolejnym punktem porządku obrad był punkt 5 – Wolne wnioski.
Ad. 5
Wolne wnioski
Radny J.M. Tomasiak zgłosił wniosek, aby w przyszłym tygodniu po Komisji zwołać
posiedzenie Komisji odnośnie spraw związanych z realizacją zaległych punktów
wynikających z planu pracy Komisji na rok 2016.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do powyższego, informował, że odnośnie punktu
dot. nazewnictwa ulic nie został on zrealizowany i odłożony na czas późniejszy ze
względu na czas, jaki potrzebny był pracownikom Urzędu Miasta do zgromadzenia
kompletu dokumentów dot. tego zagadnienia.
Kolejny wniosek zgłosił radny J. Ściseł, który prosił o wykoszenie terenów wzdłuż
chodnika prowadzącego do osiedla przy Solbecie.
Radny J. Ściseł skierował również w tym punkcie zapytanie do Burmistrza dotyczące
budowy oświetlenia ww. chodnika. Radny pytał, na jakim etapie jest ta inwestycja.
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Burmistrz J. Bodziacki nie udzielił odpowiedzi na powyższe. Poinformował radnego, że
musi sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja tych zadań inwestycyjnych, po czym
dodał, że odpowiedzi udzieli przy najbliższej okazji.
Innych wolnych wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad został wyczerpany, zatem
Przewodniczący Komisji W. Osiecki podziękowała zebranym i zamknęła posiedzenie
Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa .
Na tym protokół zakończono.
Sporządziła:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Wojciech Osiecki

8

