
Pan
Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.245.2014

Odpowiadając  na  Pana  pismo,  określone  jako  „Interpelacja”,  opatrzone  datą 
30 września  2014  r.  (wpłynęło  w  dniu  15  października  2014  roku)  przedstawiam,
co następuje:

Z treści przedmiotowego pisma jednoznacznie wynika, iż zgłasza Pan „wniosek do 
budżetu Miasta Lublin na rok 2015 jakim są inwestycje konieczne do wykonania na terenie 
Przedszkola nr 69 przy ul. Dziewanny 19”.

Zgodnie  z  przepisami  uchwały  nr  1072/XLIII/2010  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia 
24 czerwca  2010  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej 
oraz zarządzenia nr 152/6/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2014 roku 
w sprawie  sposobu,  trybu  i  terminów  opracowywania  materiałów  do  projektu  uchwały 
budżetowej na 2015 roku – Radni Rady Miasta Lublin składają wnioski do budżetu do dnia 
30 września roku bazowego (2014).

Pana  pismo,  wprawdzie  opatrzone  datą  30.09.2014  roku,  wpłynęło  w  dniu 
15 października  2014  roku,  a  więc  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  składanie 
wniosków do budżetu przez Radnych. Z tych też względów nie może być rozpatrywane 
zgodnie z ww. procedurą. Jako Radny Rady Miasta Lublin może Pan skorzystać ze swoich 
uprawnień w przedmiotowym zakresie w toku dalszych prac nad projektem budżetu.

Jednocześnie informuję, iż obecnie trwają prace nad projektem budżetu Miasta na 
2015  r.  Zgodnie  z  założeniami  do  budżetu  na  2015  r.  określonymi  w  załączniku  do 
zarządzenia  nr  31/9/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  15  września  2015  r. 
zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania  i  dalszego  rozwoju  lubelskiej  oświaty  jest 
ważnym  zadaniem  planowanym  do  realizacji  w  roku  przyszłym.  Zakres  inwestycji 
i remontów w placówkach oświatowych, w których utrzymanie bazy lokalowej na wysokim 
poziomie jest  priorytetem w działalności  lubelskiego samorządu,  będzie uzależniony od 
możliwości budżetowych. 

Sekretarz Miasta Lublin

Andrzej Wojewódzki
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