PROTOKÓŁ Nr 3/15
z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 30 marca 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Wojciech Osiecki. Powitał
zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad i odczytał porządek posiedzenia. Uwag do
zaproponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem Komisja przystąpiła do realizacji
n/w porządku 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
Zamknięcie obrad.

Ad.3
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji, który przedłożył radnym przygotowaną propozycję
planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa na 2015 rok ( w załączeniu –
zał. nr 1), po czym poprosił o ewentualne uwagi do przedstawionego planu.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Komisji WOJCIECH OSIECKI, który przypomniał, że na poprzednim
posiedzeniu komisji ustalone zostało, że informacja o stanie przygotowania miasta do
sytuacji kryzysowych zostanie przedstawiona na sesji Rady Miasta.
Wobec powyższego komisja postanowiła wprowadzić zmianę do proponowanego planu
pracy komisji polegającą na wykreśleniu pkt. 6 w brzmieniu: „ Analiza zabezpieczenia na
wypadek klęski żywiołowej ” z propozycji planu pracy komisji na rok 2015.
W głosowaniu: 5 gł. „za”, komisja przyjęła jednogłośnie w/w poprawkę.
Następnie głos zabrał radny JAN ŚCISEŁ, który podkreślił, że punkt 3 w proponowanym planie
pracy jest podobny do pkt.5, wobec tego zaproponował, aby punkt 3 w planie pracy komisji
uszczegółowić, natomiast zrezygnować z pkt. 5.
Przewodniczący Komisji ustosunkowując się do wypowiedzi radnego J. Ścisła tłumaczył, że
punkt 3 poprzedza punkt 5, bo w punkcie 5 nie chodzi o budowę mieszkań socjalnych, ale
adaptację nieruchomości pod mieszkania socjalne. Następnie dodał, że można punkty

połączyć i w punkcie 3 podjąć także analizę propozycji adaptacji istniejących nieruchomości
pod mieszkania socjalne.
Wobec powyższego radny JAN ŚCISEŁ wycofał swoją propozycje dot. wykreślenia pkt. 5
proponując jednocześnie by w punkcie 3 zapis w brzmieniu: „ … plan budowy mieszkań
socjalnych ”, zmienić na „ … plan pozyskiwania mieszkań socjalnych”.
Przewodniczący zaproponował natomiast wykreślenie punktu 5 i dopisanie w punkcie 3
zapisu w brzmieniu: „ Propozycje adaptacji istniejących nieruchomości pod mieszkania
socjalne” oraz zmianę terminu realizacji punktu z m-ca lipca 2015 roku, na miesiąc sierpień.
Ostatecznie członkowie Komisji zdecydowali, że temat jest bardzo szeroki i w związku z tym
punkty te warto rozważyć nie na jednej, ale na dwóch komisjach.
Jednocześnie uznali, że zapis w punkcie 5 należy przeredagować i zapisać w brzmieniu:
„ Analiza propozycji zagospodarowania istniejących nieruchomości pod mieszkania socjalne”
i zmienić termin jego realizacji z m-ca lipca na miesiąc sierpień 2015 roku.
W głosowaniu: 5 gł. „za”, komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję zmiany.
W dalszej części dyskusji radny Jan Ściseł, przypomniał, że zgodnie z ustaleniami na
poprzednim posiedzeniu komisji, pkt 9 proponowanego planu pracy komisji miał być
realizowany wspólnie z komisja budżetową. W związku z tym warto by było zaznaczyć, że
była taka idea, aby punkt został zrealizowany na wspólnym posiedzeniu obu komisji Rady
Miasta.
Zatem zgodnie ustalono, że w punkcie 9 należy dopisać w nawiasie zapis w brzmieniu:
„ …( wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych)”.
W trakcie dyskusji na posiedzenie przybył radny J. M. Tomasiak, który zgłosił kolejną
propozycję zmiany do przedstawionego planu pracy komisji. Zaproponował, aby punkt
„ Zapoznanie komisji z stanem zaawansowania realizacji inwestycji oraz wykonaniem
planowanych dokumentacji technicznych” rozbić na dwa oddzielne punkty i wówczas na
początku roku ( koło kwietnia) ocenić dokumentację techniczną, a realizację inwestycji
ocenić w październiku. W związku z tym sugerował, aby w punkcie 2 „ Analiza wykonania
planu inwestycyjnego” dopisać „ oraz zapoznanie ze stanem zaawansowania wykonania
dokumentacji technicznych na 2015 rok”.
W głosowaniu: 6 gł. „za”, Komisja przyjęła jednogłośnie w/w poprawkę zgłoszoną przez
radnego J.M. Tomasiaka.
Innych uwag do przedstawionego projektu planu pracy nie było, zatem Przewodniczący
Komisji poddała pod głosowanie przygotowany projekt planu pracy Komisji wraz z
wniesionymi poprawkami.

W głosowaniu:
za – 6

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja jednogłośnie przyjęła wypracowany plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Rady Miasta Lubartów na rok 2015 (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 – 7 głosów „za” protokół został
przyjęty przez komisję jednogłośnie.
Następnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 5.
Pkt. 5
Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Wojciech Osiecki

