PROTOKÓŁ Nr 1/15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 20 stycznia 2015 roku .
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w dniu 20 stycznia 2015
roku o godz. 16 00 otworzył Przewodniczący Rady Jacek Mikołaj Tomasiak. Powitał
zgromadzonych, odczytał porządek posiedzenia przesłany w materiałach na III sesję Rady
Miasta Lubartów po czym zapytał o ewentualne uwagi dot. porządku posiedzenia. Uwag do
zaproponowanego porządku nie było, zatem Komisja przystąpiła do realizacji nw. porządku
obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia
Przedstawienie porządku
Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta
Lubartów
5. Wolne wnioski
6. Zamkniecie obrad.
Ad.3
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady J. M. Tomasiak poprosił o zgłaszanie kandydatów
Przewodniczącego Komisji.

na funkcje

Radny R. Błaszczak zgłosił kandydaturę radnego Z. Gałązkę, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radny J. Tchórz zgłosił kandydaturę radnej E. Grabek, która także wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Innych kandydatur nie było, zatem Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i
rozpoczął procedurę głosowania .
W głosowaniu jawnym Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego została radna Ewa Grabek, która otrzymała 4 głosy „za”, natomiast radny Z.
Gałązka otrzymał 2 głosy „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się ” nie było.
Po wyborze Przewodniczącego Komisji, Przewodniczący Rady pogratulował nowo
wybranej Przewodniczącej Komisji, następnie oddał jej głos i poprosił o przeprowadzenie
głosowania w podpunkcie dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji, po czym opuścił
posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca Komisji objęła dalsze prowadzenie obrad. Poprosiła o zgłaszanie
kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.
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Wobec powyższego Radny R. Błaszczak zgłosił ponownie kandydaturę radnego Z. Gałązki na
funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Natomiast Przewodnicząca Komisji E. Grabek zgłosiła kandydaturę radnego J. Tchórza, który
również wyraził zgodę na kandydowanie.
Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, zatem Przewodnicząca Komisji zamknął listę
kandydatów i rozpoczął procedurę głosowania .
W głosowaniu jawnym Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego został radny Jacek Tchórz, który otrzymał 4 głosy „za”, natomiast radny
Z.
Gałązka otrzymał 2 głosy „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się ” nie było.
Po wyczerpaniu punktu 3 porządku posiedzenia, Komisja przystąpiła do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad, tj. punktu 4.
Ad. 4
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów.
Na posiedzenie Komisji przybył radny G. Jaworski.
W pierwszej kolejności Komisja zajmowała się sprawozdaniem z realizacji Programu
współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.
Przedmiotowe sprawozdanie omówiła Pani M. Wyrobek - pracownik Urzędu Miasta
Lubartów zajmujący samodzielne stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Z uwagi na brak uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania, Komisja przystąpiła do
dalszej części posiedzenia, tj. rozpatrzenia projektów uchwał, będących przedmiotem obrad
III sesji Rady Miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Projekt uchwały omówiła Pani Jolanta Góralska – Lato – Pełnomocnik Burmistrza Miasta
Lubartów ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wnosząc
autopoprawki do Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 stanowiącego załącznik do
omawianej uchwały zaproponowała, by a stronie 5, Priorytet 5. przedmiotowego Programu,
w zdaniu o treści: „W roku 2015 planowane jest wsparcie finansowe dla obiektów
sportowych przy ul. Parkowej w Lubartowie ” wykreślić słowa: „… obiektów sportowych przy
ul. Parkowej w Lubartowie ” i zastąpić je słowami: „ … dla infrastruktury sportowej w
zakresie modernizacji wentylacji basenu”, wobec czego zdanie to otrzyma nowe brzmienie: „
W roku 2015 planowane jest wsparcie finansowe dla infrastruktury sportowej w zakresie
modernizacji wentylacji basenu” oraz wykreślić zdanie drugie o treści: „ Obiekty te
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przyczynią się do poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych, wpłynął również na poprawę
funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w Lubartowie” i zastąpić go zdaniem w
brzmieniu: „ Modernizacja ta przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania basenu”.
Uwag, pytań i wniosków odnośnie przedmiotowego projektu uchwały nie było, więc Komisja
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. Stosunkiem głosów:
za - 7

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt omówionej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Miasta
Lubartów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji
i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta L. Biskup.
Pytań, uwag i wniosków odnośnie projektu uchwały nie było, zatem Przewodniczący
rozpoczął procedurę głosowania. Stosunkiem głosów :
za - 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
( Radny J. Tchórz nie brał udziału w głosowaniu – nieobecny na sali)

uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów.
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Oświaty – E. Sędzimierz.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny J. Tchórz – Chciałem zadać takie pytanie …, chodzi mi o stosunek, ile dzieci chce
uczęszczać do przedszkoli, a ile mamy miejsc? Czy to jest tak, że tych dzieci jest więcej niż
miejsc?
Naczelnik E. Sędzimierz – Powiem tak, bo nie powiedziałam jeszcze jednej dosyć istotnej dla
Państwa informacji dlatego, że do tego roku szkolnego istniało coś takiego, jak obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego i dzieci w tym momencie jeszcze – 6 latki z 2
półrocza i dzieci 5 letnie, do naszych placówek obowiązkowo uczęszczały. Zatem wszystkie
dzieci z terenu miasta Lubartowa musiały znaleźć swoje miejsce w placówkach i tak też się
stało. Natomiast od tego roku – 2015, od 1 września, my powinniśmy zapewnić, to nie znaczy
to jest obowiązek dla tych dzieci, ale miasto powinno zapewnić wszystkim chętnym miejsca
dla dzieci 4 letnich. I proszę Państwa, ponieważ mamy 600 miejsc i 4 placówki niepubliczne,
właściwie zaspakajamy te potrzeby, tzn. jeżeli tych miejsc nie będzie w przedszkolach
publicznych, to rodzice najczęściej do przedszkoli niepublicznych dzieci posyłają. Natomiast
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w momencie, kiedy od 1 września pójdzie znów 1,5 rocznika, bo reszta rocznika 2008 i
rocznik 2009 do klas pierwszych, automatycznie jesteśmy w stanie zapewnić miejsca w
naszych placówkach. Także myślę, że te kryteria to tak na wszelki wypadek powinniśmy je
mieć, natomiast nie będzie aż takiej potrzeby, żeby je stosować.
Dalszych pytań i uwag odnośnie przedmiotowego projektu uchwały nie było, zatem Komisja
przystąpiła do wydania opinii odnośnie omówionego projektu uchwały. W głosowaniu:
za - 7

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt omawianej 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 wykorzystania.
Projekt uchwały, podobnie jak poprzednio zreferowała Naczelnik Wydziału Oświaty –
E. Sędzimierz, podkreślając w swojej wypowiedzi, że zostaje zaproponowana i wprowadzona
autopoprawka polegająca na tym, że §6 otrzymuje nowy zapis w brzmieniu : „Traci moc
uchwała Rady Miasta Lubartów Nr XXXVI/228/09 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania”, ponieważ gdzieś w druku ten punkt umknął i tym
samym dotychczasowe paragrafy - §6 i §7, stają się §7 i §8.
Następnie dodała, że jest jeszcze jedna zmiana zaproponowana przez Komisje
Budżetową, o której należy powiedzieć, a mianowicie, by w załączniku nr 2, w § 4 pkt 1 po
słowach: „ … o odmowie podpisania protokołu oraz …”, dopisać słowo „ewentualnie”.
Z uwagi na brak jakichkolwiek pytań i uwag, Komisja przystąpiła do wydania opinii odnośnie
przedstawionego projektu uchwały.
W głosowaniu:
za - 7

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt omówionej uchwały wraz
z wniesionymi autopoprawkami.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Regulaminowo
– Statutowej.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by w głosowaniu przyjąć szablon uchwały,
natomiast skład personalny i liczebność Komisji ustali Rada Miasta na sesji. Członkowie
Komisji jednogłośnie przystali na propozycję Przewodniczącej, zatem Komisja od razu
przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

4

W głosowaniu:
za - 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawach: wieloletniej prognozy finansowej oraz
uchwały budżetowej na rok 2015
Głos zabrała Skarbnik Miasta L. Biskup, która na zgodny wniosek członków Komisji omówiła
jedynie autopoprawki Pana Burmistrza podkreślając w swojej wypowiedzi, że są jedynie trzy
zmiany w dochodach, w wyniku czego dochody po zmianach zmniejsza się o 359 tyś. 596 zł i
będą one stanowiły kwotę 79 543 865 zł., z czego dochody bieżące to kwota 59 010 075 zł.,
dochody majątkowe zaś to kwota 20 533 790 zł. W swojej wypowiedzi omówiła także
wydatki Miasta, w których Burmistrz w formie autopoprawek także wprowadził zmiany.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny J. Wróblewski – W wydatkach na utrzymanie Urzędów Gmin administracji publicznej,
w wydatkach jednostek budżetowych obserwujemy wzrost w wydatkach bieżących w
stosunku do roku poprzedniego o około 7%. Pani Skarbnik mówiła na poprzedniej Komisji, że
to jest spowodowane koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw z pracy,
tak? Proszę powiedzieć mi, czy w tych wydatkach nie ma zaplanowanego wzrostu
wynagrodzeń, ani – czy albo, wzrostu etatów w Urzędzie Miasta?
Skarbnik Miasta – Wzrostu etatów na pewno nie, wzrost wynagrodzeń ewentualnie o 2 %, a
w duży sposób rosną – raz: dodatki stażowe dla pracowników, którzy nie maja jeszcze 20 lat
pracy. Mamy kadrę młodą, teraz nie wiele osób jest już takich, którym nie wzrastają te
dodatki, więc siłą rzeczy o 1% rosną wynagrodzenia. No, jest efektem też podwyżek tych 2 i
4% w roku 2014, mieliśmy podwyżki od września, więc nie był to cały rok, więc siłą rzeczy
jest to 9 miesięcy więcej, no i samych nagród jubileuszowych proszę Państwa, tak się złożyło,
że w roku 2014 mieliśmy do wypłaty … – a to są stałe, na pewno się nie zmienią … . Na rok
2015 jest 135 tyś zł. , więc na samych jubileuszówkach 105 tyś. zł. , to są to wydatki, których
nie możemy ograniczyć – to się po prostu należy z mocy ustawy, więc musimy je wypłacić.
Mamy też 4 emerytów, którym planujemy odprawy emerytalne. Czy odejdą ? Trudno
powiedzieć, zaplanowane być muszą. Jeśli nie odejdą, w roku ubiegłym też planowaliśmy
odprawy emerytalne. Zdarzyło się, że nie odeszli, więc te środki zostały. I bardzo dobrze,
ponieważ akurat emeryt, który się „ujawnił”, a nie był planowany został odprawiony na
emeryturę i w budżecie miasta zostało jeszcze ponad 100 tyś. zł. środków, także tych
pieniędzy my wtedy nie ruszamy, ale planowane one są zawsze dla ewentualnych emerytów,
którzy zgłoszą chęć odejścia. Bo my wiemy, że mamy takich emerytów, ale nie możemy ich
sami odprawić. Muszą złożyć wniosek.
Radny J. Wróblewski – Chciałem jeszcze zapytać o te wydanie 190 tyś zł. na modernizację
szaletu miejskiego? Jaki jest zakres tej inwestycji?
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Skarbnik Miasta – No właśnie rozmawiałam z Panem, od inwestycji i powiedział, że zechcemy
wymienić dach na tej niskiej części z północnej strony miasta, tam – gdzie znajduje się szalet
miejski, elewacje dostosować do elewacji całego budynku i zmodernizować wnętrze.
Nadmienię, że jest to nie nasz tylko budynek, ta część jest współwłasnością i tutaj
ewentualną część kosztów będą ponosiły inne osoby, osoby prywatne, które są
współwłaścicielami tej części budynku. Miasto nie jest właścicielem całości tej części.
Innych pytań nie było, zatem Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie budżetu na rok
2015.
W pierwszej kolejności Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej. W głosowaniu:
za – 4

przeciw – 1

wstrzymujących się – 2

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, podobnie jak projekt uchwały w
sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, który również został zaopiniowany pozytywnie,
stosunkiem głosów:
za – 3

przeciw – 1

wstrzymujących się – 3

Kolejnym projektem uchwały, którym zajmowała się Komisja był 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.
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty – E. Sędzimierz.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radna E. Grabek – Jaką kwotę przeznaczyliśmy w ubiegłym roku dla Klasztoru Ojców
Kapucynów?
Naczelnik E. Sędzimierz – 10 tyś. zł. …Był ponawiany wniosek, myślę, że Pani Skarbnik to
potwierdzi, że Rada Miasta przychyliła się pod koniec roku, przed końcem kadencji o
przyznanie dodatkowych środków, ale nie zostały one już uruchomione.
Radna E. Grabek – Tak mi się właśnie wydawało, że było wnioskowane dwa razy …, ale raz
było przekazane 10 tyś zł., tak?
Naczelnik E. Sędzimierz – Tak – 10 tyś. zł., a pozostałą kwotę – a była to renowacja jednego z
ostatnich obrazów z kolekcji, Kapucyni musieli wypłacić, tym bardziej, że nie uzyskali dotacji z
innych źródeł.
Dalszych pytań i uwag nie było, zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii odnośnie
przedmiotowego projektu uchwały.
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Stosunkiem głosów:
za - 7

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał w poszczególnych
sprawach, Komisja przystąpiła do kolejnego punktu porządku posiedzenie, tj. wolnych
wniosków.
Ad. 5
Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodnicząca Komisji po wyczerpaniu porządku
obrad, podziękowała zebranym i zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 19 stycznia 2015 r.
Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Ewa Grabek
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