PROTOKÓŁ Nr 3/15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 26 marca 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia
Przedstawienie porządku
PRZYJĘCIE PLANU PRACU KOMISJI NA ROK 2015.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Wolne wnioski
Zamkniecie obrad.

Ad.3
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji E. Grabek, która odczytała członkom komisji propozycję
planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na
2015 rok, po czym poprosiła o ewentualne uwagi i wnioski do przedstawionej propozycji
(projekt planu pracy komisji na rok 2015 w załączeniu – zał. Nr 1).
W dyskusji głos zabrali:
Radny J. Wróblewski zaproponował połączenie pkt. 5 z pkt. 6. Mówił, że z jednej strony
obydwa zagadnienia wiążą się ze sobą, bo są terminowo w tym samym kwartale, ale
z drugiej strony, jak podkreślił zaniepokojenie jego budzi kwestia wydawania środków na
pomoc społeczną. Zaznaczył, że przez pryzmat swojej pracy obserwuje, że po pomoc
przychodzą wciąż Ci sami ludzie, którzy ciągle oczekują pomocy i nic się w tej kwestii nie
zmienia. Zaznaczył, że chciałby uzyskać takie informacje, czy Pomoc Społeczna podejmuje
jakieś działania, żeby ową sytuację zmienić, czy jedynie ogranicza się do wypłacania zasiłków.
Pomoc społeczna nie jest przecież tylko od tego – jak podkreślił, żeby utrzymywać ludzi w
stanie uzależnienia od zasiłków, lecz po to, aby skierować ludzi na właściwe tory. By
próbowali Oni z tej sytuacji wyjść i ją zmienić. Następnie dodał, że jego niepokój budzi
również fakt, że średnio do zasiłków z budżetu miasta (z dochodów własnych) dopłacane jest
20% do pomocy społecznej, natomiast należy iść w kierunku takim, aby te pieniądze zamiast
na działanie tego systemu, który wydaje się dość drogi, móc przeznaczyć na drogi, czy inne
prorozwojowe wydatki. Na koniec podkreślił, że należy się przyjrzeć temu problemowi
i postarać się zainspirować zmiany, a nie tylko „dawać” pieniądze.

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji obiecała, że poprosi Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej o sprawozdania z 5 lat odnośnie przedstawienia danych ilu było podopiecznych,
jakie to są koszty, czy to są te same osoby, czy też one się zmieniają oraz informację
odnośnie kosztów zatrudnienia pracowników – ogólnie, bez podawania nazwisk
i szczegółowych danych.
Ostatecznie w toku dyskusji zdecydowano jednak pozostawić pkt. 5 i pkt. 6, jako dwa
oddzielne punkty w planie pracy Komisji na rok 2015.
Kolejną propozycję zmiany do projektu planu pracy Komisji, zgłosił również radny JAKUB
WRÓBLEWSKI, który zaproponował, aby pkt. 3 w brzmieniu: „ Informacja o działalności
Straży Miejskiej w Lubartowie w 2014r. Ocena efektywności finansowej i rzeczowej w
zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego”, przeredagować i zapisać w treści:
„ Działalność Straży Miejskiej w Lubartowie w 2014 roku w kontekście zapewnienia systemu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście ( ocena efektywności finansowej
i skuteczności działania Straży Miejskiej). Potrzeby, możliwości i koszty organizacji
monitoringu w mieście ”, jednocześnie podkreślając, że przy realizacji tego punktu
należałoby również zaprosić nie tylko Komendanta Straży Miejskiej, ale również Komendanta
Policji.
Członkowie Komisji przychylili się do propozycji zgłoszonej przez radnego J. Wróblewskiego
i w glosowaniu: 7 gł. „za”, jednogłośnie przyjęli w/w propozycję zmiany.
Innych propozycji zmian do przedstawionego projektu planu pracy nie było, zatem
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przygotowany projekt planu pracy Komisji
wraz z wniesioną zmianą.
W głosowaniu:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja jednogłośnie przyjęła wypracowany plan pracy Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na rok 2015 (przyjęty plan pracy komisji w
załączeniu – zał. Nr 2).
Po głosowaniu przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, tj. pkt. 4.
Pkt. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do treści protokołu nie było, zatem w głosowaniu – 6 gł. „za”, protokół z dnia
24 lutego 2015 roku został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
Następnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 5.

Pkt. 5
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrał radny Jakub Wróblewski, który pytał o termin posiedzenia
Komisji, w którym uczestniczyć będzie Komendant Straży Miejskiej w Lubartowie.
Przewodnicząca Komisji E. Grabek odpowiadając na pytanie radnego, mówiła, że należałoby
to zrobić jak najszybciej, tj. w kwietniu.
Następnie głos zabrał radny GRZEGORZ JAWORSKI, który zaproponował, aby dopisać jeszcze
w pkt. 3 planu pracy komisji zdanie dot. organizacji monitoringu w mieście.
Komisja jednogłośnie przychyliła się do w/w propozycji radnego. Wobec powyższego
ustalono, aby pkt. 3 przyjętego planu pracy komisji rozszerzyć o zapis w brzmieniu:
„ Potrzeby, możliwości i koszty organizacji monitoringu w mieście”.
Na koniec członkowie Komisji ustalili jeszcze, aby protokoły z posiedzeń Komisji nie stanowiły
stenogramów, ale były krótkie i syntetyczne.
Innych głosów nie było, zatem Przewodnicząca podziękował zebranym i zamknęła
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Ewa Grabek

