PROTOKÓŁ Nr 2/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 24 lutego 2015 roku .

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji otworzył Przewodniczący Komisji
Jacek Tchórz. Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad i odczytał porządek
posiedzenia przesłany w materiałach na IV sesję Rady Miasta Lubartów.
Tematyka posiedzenia :
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.
Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem Komisja przystąpiła do
jego realizacji.
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.
W otwartej dyskusji odnośnie przedmiotowego projektu uchwały, uwag i zmian nie
wniesiono, zatem stosunkiem głosów:
za - 7

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w omówionej uchwały.
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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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubartowie – Pani Bożena Kulka.
Z uwagi na brak pytań i uwag odnośnie projektu uchwały, Przewodniczący Komisji od razu
rozpoczął procedurę głosowania. Stosunkiem głosów :
za - 7
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
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 Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI zaproponował poprawkę stylistyczną, w
załączniku omawianego projektu chwały, polegającą na tym, aby w §3 pkt.1 linijka 3, po
słowach „ …oraz usypianiem ślepych miotów …”, zapisać zamiast słowa „ oraz”, słowo „a
także”, by w konsekwencji tego zapis otrzymał brzmienie: „ … oraz usypianiem ślepych
miotów, a także w zakresie opieki weterynaryjnej ..itd.”
W/w poprawka nie była głosowana przez Komisję.
Innych uwag nie wniesiono, zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii w przedmiotowej
sprawie. W głosowaniu:
–0

za - 7
przeciw – 0
wstrzymujących się
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

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.
W otwartej dyskusji odnośnie przedmiotowego projektu uchwały radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI
zwrócił uwagę na fakt, że w porządku obrad na IV sesję Rady Miasta Lubartów jest inny tytuł
uchwały niż w materiałach przesłanych na sesję. Poprosił o sprawdzenie wynikłej
rozbieżności i ewentualne jej sprostowanie.
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Innych uwag nie było, zatem Komisja przystąpiła do wydania opinii odnośnie w/w projektu
uchwały.
W głosowaniu:
za - 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Komisja pozytywnie 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 uwag odnośnie zreferowanego projektu uchwały nie wniesiono, zatem
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu:
za - 7
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta Anna Bielińska.
Z uwagi na brak jakichkolwiek pytań i uwag, Komisja od razu przystąpiła do wydania opinii w
przedmiotowej sprawie . 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.
Ad. 4
Propozycje do planu pracy Komisji.
W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji JACEK TCHÓRZ, który poprosił
członków Komisji o zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2015.
Jednocześnie zaproponował, aby razem z Komisją Infrastruktury Technicznej dokonać
przeglądu stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 3 i w innych szkołach, jeżeli jest taka
potrzeba.
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI przygotował na piśmie propozycje tematów na posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2015, które w formie papierowej
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przekazał wszystkim członkom komisji do analizy ( propozycje w załączeniu do protokołu),po
czym szczegółowo je omówił.
Przewodniczący JACEK TCHÓRZ zaproponował, by każdy z członków Komisji przeanalizował
propozycje radnego Zielińskiego i ewentualnie w razie jakichkolwiek wątpliwości dopytał na
następnym posiedzeniu Komisji poświęconym przyjęciu planu pracy Komisji na rok 2015.
Następnie swoje propozycje do planu pracy Komisji przedstawiła radna MARIA KOZAK, która
zaproponowała, by po pierwsze - Komisja zajęła się problemem wykorzystania środków z
Unii Europejskiej w lubartowskich szkołach, a po drugie – by Komisja przeanalizowała wyniki
nauczania, pod kątem analizy wyników zewnętrznych, tj. egzaminów szóstoklasistów,
gimnazjalistów, itp.
Radny ADNDRZEJ ZIELIŃSKI zaproponował uzupełnienie wniosku radnej Kozak pod innym
kątem, tzn. by oświatę ( edukację ) potraktować globalnie, a nie na zasadzie konfrontacji, czy
rywalizacji.
Kolejnymi propozycjami zgłoszonymi przez radną MARIĘ KOZAK do planu pracy Komisji na
rok 2015 było umieszczenie w planie pracy informacji o stanie miejsc pamięci narodowej na
terenie miasta Lubartów, z zaznaczeniem kto się tym zajmuje i jak obecnie one wyglądają
oraz analiza i ocena stanu bezrobocia w Lubartowie.
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI odnosząc się do propozycji radnej Kozak dot. analizy i oceny stanu
bezrobocia w Lubartowie, zaproponował by to Komisja Spraw Społecznych spróbowała
razem z Powiatowym Urzędem Pracy przedstawić takie zagadnienie radnym na sesji w
formie informacji dotyczącej stanu zatrudnienia i bezrobocia w Lubartowie.
Ponadto radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI zaproponował kolejną propozycję do planu pracy Komisji,
a mianowicie by w II połowie roku ( po wakacjach) sprawdzić w jakim stanie organizacyjnym
jest Muzeum Regionalna w Lubartowie.
Innych propozycji do planu pracy komisji na rok 2015 nie zgłoszono, zatem Przewodniczący
Komisji poprosił wszystkich członków Komisji o złożenie w terminie do dwóch tygodni droga
mailową swoich propozycji, by na kolejnym posiedzeniu Komisji wszystkie zgłoszone
propozycje znalazły się w jednym dokumencie.
Pkt. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do treści protokołu nie było, zatem w głosowaniu – 6 gł. „za”, protokół nr 1/2015 z
dnia 19 stycznia 2015 roku został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
( Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu – opuściła posiedzenie Komisji).
Kolejnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 6.
Pkt. 6
Wolne wnioski
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W wolnych wnioskach głos zabrał radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który zaproponował, by
niezależnie od tego, czy sesja będzie orgaznizowana w danym miesiącu, czy też nie,
posiedzenie Komisji Oświaty odbywały się w każdym miesiącu, ze względu na to, że
tematów jest bardzo dużo, więc może nie starczyć czasu na realizację punktów z planu pracy
Komisji.
Następnie zaproponował, by jedno posiedzenie Komisji zwołać do połowy marca, a drugie
pod koniec marca b.r.
Wobec powyższego Komisja ustaliła kolejne posiedzenie Komisji na dzień 11 marca 2015r. o
godz. 17 00.
Na koniec głos zabrał radny JERZY TRACZ, który przypominał o zorganizowaniu wizyty w
pawilonie sportowym.
Innych głosów nie było zatem Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie
Komisji w dniu 24 lutego 2015r.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jacek Tchórz
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