PROTOKÓŁ Nr 2/15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 24 lutego 2015 roku .

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Ewa Grabek. Powitała zgromadzonych,
stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia. Uwag do
zaproponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem w glosowaniu: 6 gł. „za”, Komisja
przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta
Lubartów
4. Propozycje do planu pracy Komisji
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
6. Wolne wnioski
7. Zamkniecie obrad.
Ad.3
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku.
Projekt uchwały na podstawie sprawozdania z działalności KPP w Lubartowie oraz informacji
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku,
stanowiącego załącznik do omawianej uchwały omówił przedstawiciel KPP w Lubartowie –
Pan Krzysztof Latusek – Naczelnik Wydziału Kryminalnego.
W otwartej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały głos zabrali:
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Ilu policjantów (orientacyjnie) czuwa nad naszym bezpieczeństwem?
NACZELNIK K. LATUSEK
W Wydziale Prewencji orientacyjnie jest około 45 osób na Miasto i Gminę Lubartów. Do tego
dochodzi ruch drogowy i tutaj trudno mi będzie rozdzielić ilu jest policjantów w mieście, a ile
na terenie gminy, ale trzeba liczyć, że ruch drogowy to 15 osób. Natomiast jeżeli chodzi
o Wydział Kryminalny, to mój Wydział z pracownikami cywilnymi liczy 40 osób. Łącznie ze
mną i z moim Zastępcą – w tym 6 pracowników cywilnych.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Panie Naczelniku…, martwi mnie niska wykrywalność przestępstw w zakresie mienia
komunalnego, czyli tego, którego właścicielem jesteśmy my Miasto, ale również mienia
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prywatnego. W sprawozdaniu napisane jest, że są podjęte pewne działania ukierunkowane
na wzrost wykrywalności sprawców, właśnie w zakresie zniszczenia mienia. Czy może Pan
powiedzieć jakie to działania w tym celu zamierzacie podjąć i czy my, jako samorząd możemy
się w to włączyć.
NACZELNIK K. LATUSEK
Jeżeli chodzi o działania, my w tej chwili swoje siły i środki poświęcamy nie tylko działaniom
operacyjnym, ale wchodzimy w technikę, bo dziś bez wprowadzenia techniki, jeżeli chodzi o
monitorowanie z naszej strony i utrwalanie pewnych miejsc i zdarzeń to zniszczenie mienia
poza ujęciem na gorącym uczynku i na podstawie świadków, jeżeli chodzi o wykrywalność
mamy niezbyt wysoką, bo ślady zabezpieczone na miejscu bez poprowadzenia obserwacji,
czy też monitorowania tego przy pomocy naszej techniki, jaką dysponujemy, nie są
zadawalające.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Wspomniał Pan o środkach technicznych, tzw. monitoringu - ile osób obsługuje ten
monitoring?
NACZELNIK K. LATUSEK
Są to policjanci operacyjni, którzy dysponują kamerami na danym obszarze, czy obiekcie.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Proszę powiedzieć, czy widzi Pan jakąś możliwość poprawy wykrywalności, szczególnie w
zakresie uszkodzenia tego mienia komunalnego?
NACZELNIK K. LATUSEK
Myślę, że wiele do życzenia pozostawia monitoring miejski, który jest dla mnie bezużyteczny,
bo technicznie jego sprawność jest w 5, czy 10 %.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Panie Naczelniku, czyli uważacie, że taki poprawiony monitoring byłby przydatny?
NACZELNIK K. LATUSEK
Jeżeli on ma być, to on musi spełniać takie warunki, jak dziś spełnia warunki monitoring
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Dlaczego więc nic nie robicie w kierunku poprawy tego systemu monitoringu?...
Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że jesteśmy gotowi poprawić ten stan monitoringu, znaleźć
pieniądze w budżecie, żeby go poprawić…
NACZELNIK K. LATUSEK
Rozumiem, tylko nie chciałbym odpowiadać za mojego szefa. Nie wiem, jakie są Jego
działania w kierunku do Pana Burmistrza, czy w kierunku do władz miasta, jakie są relacje i
kto się zwracał do kogo w jaki sposób i na jakim etapie jest realizacja. Co do tego, trudno mi
jest na taki temat odpowiedzieć, bo po prostu nie wiem.
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Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Dobrze, ale w takim razie, czy może Pan przekazać szefowi nasze oczekiwania, bo chodzi
o to, żebyście Państwo nam pomogli chronić to mienie komunalne, a my chcemy wiedzieć w
jaki sposób możemy Wam w tym pomóc.
NACZELNIK K. LATUSEK
Oczywiście, że tak… Komendant będzie na sesji, więc będzie miał okazję przedstawić swoje
działania i podejście do tego zagadnienia.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Tzn. wystarczy powiedzieć, że potrzebujecie wsparcia finansowego w takim i takim zakresie,
by rozbudować system monitoringu, żeby był poprawny i tyle. Albo, że tyle i tyle będzie to
kosztowało, a po naszej stronie będzie troska o to, żeby postarać się, aby tak się stało. Nie
wiem, czy to się stanie w tym roku, czy w następnym, ale jeżeli my nie będziemy tego
wiedzieć, to po prostu nie możemy nic zrobić.
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Wydaje mi się, że w poprzednim sprawozdaniu Komendant mówił na ten temat, o potrzebie
zwiększenia monitoringu. Mówił o tym i o finansach, że zwracał się z prośbą do Rady i do
Burmistrza o wsparcie.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Tak…, tylko byśmy byli wdzięczni za taką informację, jak to Państwo widzicie i ile na to
potrzeba środków finansowych…. I jeszcze jedno: w tym sprawozdaniu nie znalazłem działań
Policji, tych prewencyjnych włączających się w działania miejskie - bo miasto, jako samorząd
wydaje kilkadziesiąt tysięcy złotych na różnego rodzaju programy edukacyjne w szkołach z
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – które są realizowane w szkołach.
I mam takie pytanie do Pana Naczelnika: czy nie byłoby to też Wam przydatne, żebyście w te
działania miejskie również w jakiś sposób się włączyli? Bo nie widzę tutaj i nie wiem, czy w
ogóle młodzież ma świadomość zagrożenia karą odnośnie kwestii związanych z posiadaniem,
czy z rozprowadzaniem tych zakazanych substancji.
NACZELNIK K. LATUSEK
Tym zajmuje się u nas policjant, który takich spotkań odbywa dziesiątki, bo obsługuje cały
powiat i myślę, że nie od rzeczy by było, żeby ta współpraca była, jednak jeżeli chodzi o
policjantów kryminalnych, którzy prowadzą prace operacyjne w takim zakresie, to oni takich
szkoleń prowadzić nie będą, natomiast nikt ze strony Policji nie pozwoli na to, żeby policjant
z prewencji, gdzie jest 10 funkcjonariuszy, nie brał udziału w takich programach,
spotkaniach, czy w jakichkolwiek prelekcjach, w których można działać we współpracy z
Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Jak najbardziej tak! Przedstawię to
komendantowi, że jeżeli są tego typu spostrzeżenia, to z naszej strony nie widzę żadnych
przeszkód by policjanci byli w to zaangażowani.
W trakcie dyskusji posiedzenie Komisji opuścił radny JACEK TCHÓRZ.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii w
przedmiotowej sprawie.
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Stosunkiem głosów:
za - 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
Kolejnym punktem obrad Komisji było sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lubartów za rok 2014.
W/w sprawozdanie przedstawiła skrótowo Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta –
Pani Ewa Sędzimierz, podkreślając, że punkt ten zostanie dokładnie omówiony w formie
szczegółowej prezentacji na sesji Rady Miasta Lubartów.
Wobec powyższego Komisja przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał w
sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/281/10 Rady
Miasta Lubartów z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
Projekt uchwały omówiła Kierownik
w Lubartowie – Pani Bożena Kulka.

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Pani Kierownik, ja wyliczyłem, że przy najniższym wynagrodzeniu, koszty utrzymania takiego
pracownika, biorąc również pod uwagę koszty po stronie pracodawcy to jest 2112, 95 zł.
Podzieliłem tę sumę przez średnią liczbę godzin w miesiącu ( zawyżyłem troszeczkę ), czyli
przez 168 godzin i wyszło mi, że koszt godziny powinien wynosić 12,58 zł. przy minimalnym
wynagrodzeniu. Te stawki, które są proponowane w uchwale są poniżej tego minimalnego
wynagrodzenia wobec czego łamiemy zasady, które stały przed ustawodawcą określającym
to minimalne wynagrodzenie i powodujemy, że osoba która pracuje na cały etat przez
8 godzin dziennie zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia. I zgadzam się z Panią
Kierownik, że te stawki są zbyt niskie i powinny być troszeczkę większe, dlatego chciałbym
zapytać: dlaczego tych stawek nie możemy określić na poziomie takim, żeby Ci Ludzie, którzy
świadczą te usługi opiekuńcze zarabiali na takim „przyzwoitym” poziomie. I drugie pytanie
jest takie - rozumiem, że wygodniejsze dla Pomocy Społecznej jest przelewanie środków na
konto bankowe, a nie wypłacanie w kasie. Natomiast my nie możemy zmuszać naszych
mieszkańców do posiadania kont bankowych, czy ponoszenia dodatkowych opłat związanych
z utrzymaniem konta, więc chciałem zapytać: jakie są koszty związane z posiadaniem kasy
fiskalnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej?
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Kierownik MOPS BOŻENA KULKA
Wnoszenie opłat do banku, który obsługuje m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej nie wiąże się
z żadnymi dodatkowymi opłatami ze strony osób, które dokonują tych wpłat, czyli korzystają
z usług opiekuńczych. Natomiast osoby, które mają problem z poruszaniem się mają
opiekunki, które za nie dokonują wpłat, albo rodzina to robi. Natomiast koszty wiążą się
z zakupem kasy fiskalnej, przeszkoleniem osób, które by obsługiwały tą kasę, z przeglądami,
z zakupem rolek – także to są wszystko koszty eksploatacyjne, na poziomie ok. 2 tyś. zł.
jednorazowego wydatku. Natomiast, jeżeli chodzi o ustalenie godzin stawek, to usługi są
zlecone dwóm firmom. To firmy zatrudniają opiekunki i określają, jakie to są stawki dla nich,
aczkolwiek w umowie zastrzegliśmy sobie, że nie mogą one być w pewien sposób niższe niż
te, które zostały przyjęte podczas rozstrzyganego konkursu. Faktycznie, ma Pan rację, że one
są za niskie i nie dają minimalnego wynagrodzenia. Natomiast z tego co wiem bardzo często
opiekunki nie świadczą usług przez 8 godzin (niektóre przynajmniej). One świadczą swoje
usługi w różnym czasie i przez różny okres i nawet czasami nie jest to ich jedno miejsce
pracy. I oczywiście, jeżeli radni podejmą uchwałę, znajdą się środki i zostaną podwyższone
wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze, to nie będzie przeszkody, żeby te stawki ustalić
na wyższym poziomie. W tej chwili jesteśmy ograniczeni środkami budżetowymi.
Radny JAKUB WRÓBLESKI
A jakie byłyby skutki finansowe, gdybyśmy chcieli osiągnąć poziom przynajmniej tego
minimalnego wynagrodzenia?
Kierownik MOPS BOŻENA KULKA
Musiałbym to przeliczyć. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Z uwagi na brak dalszych pytań i uwag odnośnie projektu uchwały, Komisja
przystąpiła do wydania w przedmiotowej sprawie. Stosunkiem głosów :
za - 4
przeciw – 0
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

wstrzymujących się – 1

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów
Projekt uchwały zreferował Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej w Urzędzie
Miasta Lubartów – Pan Waldemar Kijek.
W otwartej dyskusji nad w/w projektem uchwały, do programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi, stanowiącego załącznik do w/w uchwały, radny J. Wróblewski zgłosił n/w
poprawki:
 I poprawka – w § 2 ust. 4 załącznika do przedmiotowej uchwały, po słowach:
„Ograniczenie populacji bezdomnych …” dopisać zwrot „ i wolno żyjących”, by w
konsekwencji ust. 4 otrzymał brzmienie: „Ograniczanie populacji bezdomnych i wolno
żyjących zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt będzie realizowane przez
Schronisko, na podstawie umowy zawartej z Miastem Lubartów”.
W/w poprawka została przyjęta przez Komisję stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 1
wstrzymujących się – 0
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 II poprawka – w § 2 ust. 8 załącznika do uchwały, w drugiej linijce wykreślić słowo „
bezdomnych” i pozostawić zapis „ …. zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt …”,
która w głosowaniu również uzyskała akceptację Komisji :
za – 4
przeciw – 1
wstrzymujących się – 0
Po głosowaniu nad poprawkami, Komisja przystąpiła do wydania opinii odnośnie całego
projektu uchwały. Stosunkiem głosów:
za – 4
przeciw – 1
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie zaopiniował projekt w/w uchwały wraz z wniesionymi poprawkami.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 8 –Za Fabryką.
Projekt uchwały zreferowała Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami – Pani
Beata Góźdź – Staszek.
Dyskusja:
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Rozumiem, że jest chętny na ewentualnie tego typu działki?
Naczelnik BEATA GÓŹDŹ-STASZEK
Tego nie wiem.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
A dlaczego akurat te działki przeznaczamy do sprzedaży, a nie inne?
Naczelnik BEATA GÓŹDŹ-STASZEK
Taki jest projekt uchwały zaproponowany przez Pana Burmistrza.
SEKRETARZ MIASTA
Jest podmiot zainteresowany. Będzie postępowanie przetargowe w oparciu o ustawę
o zamówieniach publicznych, w związku z czym jest zainteresowanie tym właśnie obszarem.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Czy jest to podmiot, który prowadzi już działalność gospodarczą na terenie Lubartowa
i zamierza ją rozwinąć, czy nowy podmiot, który zamierza się tutaj ulokować?
SEKRETARZ MIASTA
Mogę tylko odpowiedzieć, że jest to podmiot z branży budowlanej i produkcyjnej.
Innych pytań nie było, zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii odnośnie w/w projektu
uchwały.
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W głosowaniu:
za - 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Miasto Lubartów do współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w
Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto
Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
– Pan Piotr Turowski.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Wspomniał Pan o strategii ZIT-u. Mam pytanie: przez kogo zostanie uchwalona ta strategia,
czy my jako radni również będziemy ją uchwalali i czy mamy wpływ na jej kształt, ponieważ
Burmistrz bez porozumienia z Radą podał jakieś inwestycje bez określenia zakresu
przedmiotowego tych inwestycji, które będą finansowane również z naszych środków, w tym
środków unijnych, co rodzi skutek taki, że będą nadużywane nasze środki budżetowe i
podejmujemy zobowiązanie na przyszłość. Chcielibyśmy więc wiedzieć, jakie to inwestycje i
w jakim zakresie i jak to będzie wyglądało – to po pierwsze. I drugie pytanie: czy jest już
przygotowany tekst tego porozumienia miedzy gminami ( rozumiem, że jest wynegocjowany)
i dlaczego w tych materiałach go nie ma, żebyśmy mogli się z nim zapoznać? Przez to nie
wiemy, jak to porozumienie będzie funkcjonowało.
Naczelnik PIOTR TUROWSKI
Tekst porozumienia jest jak najbardziej przygotowany i chciałem go nawet przynieść na
Komisję, ponieważ posiadam go na e- mailu …, jeszcze nie jest zaopiniowany przez naszych
radców, ale zakładamy, że zostanie on utrzymany. To porozumienie jest podobne do umowy,
która była już wcześniej zawierana, aczkolwiek w tym momencie dotyczy ZIT-u …
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Czy to porozumienie nie powinno być załącznikiem do uchwały?
Naczelnik PIOTR TUROWSKI
Mogłoby być załącznikiem do uchwały, jak najbardziej. Przy czym dostrzegam, że jest ono
jeszcze w trakcie obrad pracy naszych radców prawnych. Więc to jest propozycja nad którą
pracujemy. Tak samo projekty …, to są wszystko dokumenty robocze i musimy pamiętać, że
mówiąc o Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej mówimy o czymś, co ma duży zintegrowany
charakter i jakby wszyscy są zgodni z tym, że inwestycja będzie realizowana, ale jeżeli chodzi
o koszty to jest tak, jak jest w uzasadnieniu uchwały, my skłaniamy się w stronę tego, że
będą ponoszone koszty, ale inwestycji, które są zgłaszane przez daną jednostkę na terenie
LOF-u, czy usprawniające ten dany wycinek LOF-u w zakresie wkładu własnego, czyli mówimy
tak naprawdę o inwestycjach, które powinny być realizowane na terenie miasta Lubartów,
czyli o naszych inwestycjach.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Tak, ale to radni decydują.
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Naczelnik PIOTR TUROWSKI
Oczywiście, ale w tym momencie, jeżeli chcemy przystępować do dalszych prac z ZIT-em, to
radni muszą wyrazić na to zgodę dalszą i tutaj uchwalanie ZIT-u przez Radę Miasta i Radę
poszczególnych gmin nie jest przewidywane. Było upoważnienie Burmistrza w tym zakresie i
ono upoważnia go również do podejmowania uchwały w sprawie ZIT-u na pracach wspólnej
Komisji. Nie jest możliwe wydłużenie prac proceduralnych na tyle, żeby 16 gmin mogło to
zaopiniować. Jeżeli ZIT może być zamknięty do marca i taki termin został narzucony z góry
przez Ministerstwo, to jakby trudno się z tego wyłamywać.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Na sesji Pan Burmistrz podawał kilkanaście inwestycji, które zostały zgłoszone przez Niego do
ZIT-u bez określenia przedmiotu tych inwestycji… Natomiast są to inwestycje, które będą
skutkowały tym, że my jako radni będziemy musieli znaleźć w budżecie środki na ich
realizację…, bez możliwości zweryfikowania tego, czy wprowadzenia jakichkolwiek zmian do
tego zakresu, który Pan Burmistrz zgłosił. I ja jestem tym zaniepokojony, ponieważ jest to
kompetencja Rady Miasta, a nie kompetencja organu wykonawczego. Dlatego zależy mi na
tym byśmy poznali treść tego porozumienia. Ja jestem jak najbardziej za ZIT-em, ale
przegłosujemy projekt uchwały w ciemno, bo jakby akceptujemy treść porozumienia, której
nie mamy, a chciałbym wiedzieć za czym głosujemy, bo rozumiem ZIT, ale nie wiemy, co w
nim dla Miasta Lubartowa się kryje.
Naczelnik PIOTR TUROWSKI
To nie jest do końca tak, że ZIT jest miejscem w który Miasto zgłasza swoje zapotrzebowanie
i dostanie pieniądze na jego realizację. Pamiętajmy, że ZIT to obszar wyodrębniony na
podstawie przepisów, ale tak naprawdę nikt nie chce oddawać władzy, czy pieniędzy…. Tak
naprawdę jest to miejsce w którym możemy negocjować możliwość realizacji własnych
inwestycji i to robimy. Ta lista, która została przedstawiona przez Burmistrza podczas sesji
Rady Miasta na dzień dzisiejszy nie została zatwierdzona, ani uzgodniona. Burmistrz wybrał
inwestycje, które z jego punktu widzenia są ważne. I jeżeli Rada nie zamierza zabezpieczać
środków na realizację tych inwestycji, to wypadałoby po prostu ich nie zgłaszać do ZIT-u.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Wypadałoby powiedzieć jakie są zgłaszane i zapytać Radę, czy ma zamiar zabezpieczać
środki, czy nie, bo Rada nie wie, czy ma zamiar, czy nie, skoro nie wie jakie to inwestycje i w
jakim zakresie. Jeszcze jedno: Pan Burmistrz powiedział na sesji, że są to inwestycje, które
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę ZIT-u, więc zostały w jakiś sposób przyjęte?
Naczelnik PIOTR TUROWSKI
Inwestycje, które były przedstawiane Radzie Miasta – ta propozycja tych inwestycji, została
przedstawiona do ZIT- u, dalsze prace trwają … i podlega to dalszym dyskusjom i dalszym
pracom. … Pamiętajmy, że cały czas trwają uzgodnienia w jakich priorytetach możemy coś
robić.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Panie Naczelniku, mnie chodzi o to, żeby Rada nie była poinformowana o tym, co będzie
robione i na co będą wydatkowane pieniądze, tylko o to, żeby Rada decydowała również o
tym, jakie inwestycje będą w to wpisane ze strony Miasta. To jest znacząca różnica, bo
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kompetencja w zakresie uchwalania budżetu i wydatkowania środków jest po stronie Rady
Miasta, a nie po stronie Burmistrza. Pan Burmistrz wnioskuje, natomiast Rada decyduje
o podziale środków budżetowych. I to jest tak różnica. My nie dostaliśmy propozycji
inwestycji złożonych do ZIT-u, tylko zostaliśmy poinformowani o inwestycjach, które zostały
złożone, jako propozycje przez Miasto Lubartów do ZIT-u. I jako radny czuję, że ktoś mnie
pozbawia wpływu na to, na co powinienem mieć i to mi się nie podoba!
Naczelnik PIOTR TUROWSKI
Pytanie, co obejmuje upoważnienie Rady Miasta do procedowania w ramach Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego i w ramach ZIT-u? Bo jeżeli Rada takiego upoważnienia do
negocjacji nie posiada, to w takim wypadku nie udałoby się wycofać inwestycji.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Może nie wycofać inwestycji, tylko przedstawić propozycję z jaką się siada do stołu
negocjacyjnego w ramach ZIT-u i przedyskutować taką propozycję, a nie tylko narzucać i
informować Radę o tym, co już zostało zrobione. Tak to widzę…. To radni decydują, jakie
inwestycje są potrzebne dla Miasta, a Pan Burmistrz jest od tego, żeby zadbać o to, by na nie
zdobyć środki i je zrealizować. I tylko o to chodzi, żeby te priorytety, o które powinniśmy jako
Miasto zabiegać, o ich realizację w ramach ZIT-u, uzgodnić z Radą Miasta. Uzgodnić, a nie
poinformować… I to proszę przekazać Panu Burmistrzowi.
Dalszych głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały
pod głosowanie.
W głosowaniu:
za - 3
przeciw – 0
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

wstrzymujących się – 2

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta Anna Bielińska.
Z uwagi na brak pytań odnośnie w/w projektu uchwały, Komisja przystąpiła do wydania
opinii w przedmiotowej sprawie . Stosunkiem głosów:
za - 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał, Komisja przystąpiła do
kolejnego punktu porządku posiedzenie.
Ad. 4
Propozycje do planu pracy Komisji.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o składanie propozycji do planu pracy Komisji na rok 2015.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI zaproponował, by w 2015 roku Komisja zajęła się:
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 Efektywnością wydatkowania środków w zakresie pomocy społecznej. Zaproponował,
by w planie pracy Komisji na rok 2015 zapisać ten punkt w brzmieniu: „ Efektywność
wsparcia systemu opieki społecznej”.
 Kolejną sprawą, którą Komisja powinna się zająć w 2015 roku, to sprawa w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego, która związana jest z wypełnianiem zadań
gminnych w tym właśnie zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dot.
funkcjonowania Straży Miejskiej i wydatkowania środków na Straż Miejską.
 Kolejną ważną sprawą, którą powinna zająć się Komisja to sprawa organizacji
pozarządowych, w szczególności pozafinansowa forma współpracy i kondycja oraz
działanie organizacji pozarządowych w Lubartowie.
Inne propozycji do planu pracy nie zostały zgłoszone.
Pkt. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do treści protokołu nie było, zatem w głosowaniu – 5 gł. „za”, protokół z dnia 20
stycznia 2015 roku został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 6.
Pkt. 6
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrał radny ZBIGNIEW GAŁĄZKA, który zwrócił uwagę na fakt, że
materiały na komisję powinny być dostarczane kilka dni wcześniej przed posiedzeniem
Komisji. Jednocześnie poprosił Przewodniczącą Komisji, by na przyszłość poinformowała
radnych telefonicznie, czy mailowo o posiedzeniu.
Radny Jakub Wróblewski zabierając głos w powyższej sprawie zaznaczył, że kwestia ta
zostanie uregulowana w Statucie, w którym to zostanie zaproponowane, by zawiadomienia o
posiedzeniu Komisji były wysyłane przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem Komisji, co
spowoduje dyscyplinę i pozwoli przewidzieć pewne rzeczy.
Innych głosów nie było, zatem Przewodnicząca podziękował zebranym i zamknęła
posiedzenie Komisji .
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Ewa Grabek
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