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Obrady I sesji Rady Miasta odbywały się w dniu 22 listopada 2018 r.
w godz. 1400 – 2130 w Ratuszu.
W obradach uczestniczyło 31 radnych Rady Miasta Lublin, co stanowi wymagane ustawą quorum.
Listy obecności radnych, zaproszonych gości, dyrektorów Wydziałów UM
i przewodniczących Zarządów Dzielnic stanowią załączniki nr 1 – 4 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyli:
Andrzej Wojewódzki
Elżbieta Dados
Jarosław Pakuła
Stanisław Kieroński
Marcin Nowak
Marta Wcisło








Sekretarz Miasta Lublin
przewodniczący obrad
przewodniczący Rady Miasta
wiceprzewodniczący Rady Miasta
wiceprzewodniczący Rady Miasta
wiceprzewodnicząca Rady Miasta

AD. 1. OTWARCIE SESJI

Zawiadomienie o zwołaniu sesji przekazane Radnym stanowi załącznik
nr 5 do protokołu
Sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki „Panie i Panowie! Szanowni
Państwo! Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego w Lublinie
otwieram I sesję Rady Miasta Lublin VIII kadencji. Bardzo proszę państwa
o powstanie, wysłuchamy hymnu narodowego.”
Nastąpiło odegranie hymnu państwowego
Sekretarz A. Wojewódzki „Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Witam serdecznie Panie i Panów radnych, pana Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta
Lublin oraz Państwa znakomitych Gości. (oklaski) Dzisiejsze posiedzenie Rady Miasta Lublin zostało zwołane zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów,
burmistrzów i prezydentów wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. Obowiązek zwołania I sesji Rady
Miasta przez Komisarza Wyborczego wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy I sesję nowo wybranej rady gminy
zwołuje Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie
kadencji rady. Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego podpisałem zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem dzisiejszych obrad oraz przekazałem państwu informację o miejscu i godzinie sesji. To zawiadomienie zostało przekazane wszystkim państwu i państwo potwierdziliście jego odbiór.
Szanowni Państwo! W oparciu o art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie
gminnym przekazuję przewodnictwo w prowadzeniu dzisiejszych obrad, aż do
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wyboru Przewodniczącego Rady, pani radnej Elżbiecie Dados. Bardzo proszę
panią radną o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.” (oklaski)
Najstarsza wiekiem Radna Elżbieta Dados „Serdecznie witam państwa radnych, zarówno nowej, jak i poprzedniej kadencji oraz naszych znakomitych
gości: Pana Sędziego Piotra Telusiewicza, Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. (oklaski), dr. Pawła Sadowskiego, Zastępcę Przewodniczącego
Miejskiej Komisji Wyborczej, Pana Wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego (oklaski), szczególnie serdecznie Pana Przewodniczącego Rady Miasta Lublin VII kadencji, Pana Piotra Kowalczyka (oklaski), Pana Prezydenta
Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka oraz jego Zastępców (oklaski), Panią Skarbnik Miasta i Sekretarza Miasta, Panie i Panów Dyrektorów wydziałów Urzędu
Miasta i przedsiębiorstw komunalnych, Przewodniczących Zarządów Dzielnic,
Przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz Mieszkańców miasta.
Zgodnie ze zwyczajem, przed rozpoczęciem naszych obrad na maszt
w Ratuszu wciągnięta została flaga urzędowa miasta Lublin – w dniu dzisiejszym, jako osoba rozpoczynająca prowadzenie obrad, dokonałam tego ceremoniału osobiście. (oklaski) Dziękuję. Ceremonii tej towarzyszył hejnał miejski
odegrany przez miejskiego trębacza. (oklaski)”
AD. 2. WRĘCZENIE RADNYM ZAŚWIADCZEŃ O WYBORZE

Przewodnicząca obrad E. Dados „Zapraszam Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej, pana Sędziego Piotra Telusiewicza oraz pana Łukasza
Mazura, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Wyborów, do wręczenia radnym
zaświadczeń.”
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublinie Sędzia Piotr Telusiewicz „Pani Przewodnicząca! Wielce Szanowni Goście! Wielce Szanowni Państwo! Jest mi niezwykle miło, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Zanim zaczniemy wypełniać ustawowy obowiązek przewidziany w ustawie Kodeks Wyborczy, pozwolą państwo, że przez minutę podziękuję tym, dzięki których pracy tutaj
się znaleźliśmy. Byłbym nieuczciwy i niesprawiedliwy, gdybym nie podziękował
członkom Miejskiej Komisji Wyborczej, tylko poprzez wyczytanie ich nazwisk,
a więc tych osób, które wchodziły w skład Miejskiej Komisji Wyborczej, a które, jak
obserwowałem i weryfikowałem ich pracę, pracowały skrajnie uczciwie, skrajnie
precyzyjnie i skrajnie perfekcyjnie, jeśli chodzi o weryfikację protokołów z wyborów.
Dziękuję panu zastępcy Przewodniczącego Pawłowi Sadowskiemu, panu Andrzejowi Borowskiemu, Konradowi Hamulewiczowi, Józefowi Nowomińskiemu, Marcinowi Protasowi, Arturowi Wardzie, Katarzynie Widomskiej, Arturowi Zabłotnemu
i Piotrowi Zawrotniakowi. Te osoby uczestniczyły w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej w przeszło dwudziestu kilku posiedzeniach.
Proszę państwa, te prace Miejskiej Komisji Wyborczej również nie odbyłyby się bez czynnego udziału pracowników Urzędu Miasta. Ja poproszę
w tym momencie pana Łukasza Mazura, przedstawiciela Prezydenta Miasta,
o kilka słów podziękowania dla tychże właśnie pracowników.”
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Wyborów Łukasz Mazur „Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło, że mogłem pracować przy organiza-
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cji tych wyborów samorządowych. Wraz ze mną pracował cały sztab ludzi
i pracowników Urzędu Miasta, bez których wybory nie mogłyby zostać przeprowadzone na terenie miasta Lublin. Nie będę wymieniał wszystkich nazwisk,
ponieważ zaangażowanych osób jest kilkadziesiąt, natomiast wszystkim niezmiernie dziękuję za włożony trud, zaangażowanie oraz okazany profesjonalizm. Dziękuję serdecznie.” (oklaski)
Przew. MKW P. Telusiewicz „Proszę Państwa! Przystąpimy do wypełnienia
nakazu ustawowego przewidzianego w art. 449 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks Wyborczy i w kolejności alfabetycznej wręczymy z panam
zastępcą przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, przy udziale pana
Łukasza Mazura, zaświadczenia o wyborach na radnych miasta Lublin. Osoby, które zostaną wyczytane z imienia i nazwiska poproszę o podejście na
środek sali i odbiór zaświadczenia. Jednocześnie w celach informacyjnych
wskazuję, że pani radna Magdalena Kamińska nie otrzyma takiego zaświadczenia i nie wyjdzie tu na środek, ale nie jest to przypadek, gdyż objęła mandat po panu Krzysztofie Żuku, który zrzekł się swojego mandatu w związku
z przyszłym objęciem funkcji Prezydenta Miasta Lublin i pani radna Kamińska
dzisiaj postanowieniem Komisarza Wyborczego I niejako zostało usankcjonowana w tej swojej funkcji, a zatem zapraszam tutaj na środek pana Janusza
Mariusza Banacha (oklaski), pan Eugeniusz Bielak (oklaski), pan Paweł Piotr
Breś (oklaski), pan Józef Stanisław Brzozowski (oklaski), pani Jolanta Elżbieta
Dados (oklaski), pan Kazimierz Leszek Daniewski (oklaski), pan Robert Derewenda (oklaski), pan Zdzisław Drozd (oklaski), pan Piotr Zbigniew Gawryszczak (oklaski), pan Marcin Paweł Jakóbczyk (oklaski), pan Zbigniew Wiktor
Jurkowski (oklaski), pan Stanisław Henryk Kieroński (oklaski), pan Michał Mateusz Krawczyk (oklaski), pani Monika Kwiatkowska (oklaski), pan Zbigniew
Ryszard Ławniczak (oklaski), pani Jadwiga Mach (oklaski), pan Bartosz Margul (oklaski), pan Marcin Andrzej Nowak (oklaski), pani Monika Orzechowska
(oklaski), pan Adam Bogdan Osiński (oklaski), pan Jarosław Andrzej Pakuła
(oklaski), pan Tomasz Zbigniew Pitucha (oklaski), pan Piotr Michał Popiel
(oklaski), pani Anna Marta Ryfka (oklaski), pan Dariusz Sadowski (oklaski),
pan Radosław Wojciech Skrzetuski (oklaski), pani Beata Elżbieta StepaniukKuśmierzak (oklaski), pani Małgorzata Teresa Suchanowska (oklaski), pani
Marta Anna Wcisło (oklaski) i pani Maja Barbara Zaborowska (oklaski).
Szanowni Państwo! Zakończyliśmy pierwszy etap wręczania zaświadczeń radnym Miasta Lublin. Państwo pozwolą, że jako przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód pogratuluję państwu radnym wspaniałych wyników wyborczych, niemniej jednak, jak
w każdym zawodzie i w sporcie, prawdziwy wynik, tak dobry wynik, jaki osiągnęli państwo radni, zawsze niesie za sobą określoną odpowiedzialność. Wydaje się, że można państwa służbę, czy państwa pracę skonfigurować
w trzech słowach: ponoszą państwo odpowiedzialność za pracę na rzecz kraju, ale także, a chyba przede wszystkim na rzecz społeczności lokalnej;
z pewnością ponoszą państwo odpowiedzialność za to, żeby służyć ludziom
i wyrażam nadzieję, że państwo będą służyć lubelskim rodzinom, a w konsekwencji ponoszą także państwo odpowiedzialność za pokorę wobec ludzi, za
pokorę wobec tego, co państwo robią. Życzę państwu, żeby te trzy słowa państwu towarzyszyły w tejże kadencji. Dziękuję uprzejmie.” (oklaski)
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ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNYCH WEDŁUG TREŚCI
OKREŚLONEJ W ART. 23A UST. 1 USTAWY O SAMORZĄDZIE
GMINNYM

Przew. obrad E. Dados „Szanowni Państwo! Przystępujemy teraz do realizacji kolejnego punktu naszego porządku obrad, tj. złożenia ślubowania. Przypomnę więc, że zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ust. 2 – ślubowanie odbywa się w ten
sposób, że po odczytaniu roty wywołani radni powstają i wypowiadają słowo
„ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż
Bóg”. Ust. 3 – Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy
uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej
sesji, na której są obecni. Do wywoływania państwa radnych do złożenia ślubowania poproszę, tak jak dotychczas było w zwyczaju, najmłodszą radną,
panią Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak.
Proszę o powstanie, odczytuję rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji
i prawu Rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”.”
Najmłodsza wiekiem Radna Beata Stepaniuk-Kuśmierzak „Pan rady Mariusz Banach – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg
 Pan radny Eugeniusz Bielak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Piotr Breś – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Stanisław Brzozowski – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani radna Elżbieta Dados – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Leszek Daniewski – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Robert Derewenda – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Zdzisław Drozd – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Piotr Gawryszczak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Marcin Jakóbczyk – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Zbigniew Jurkowski – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani radna Magdalena Kamińska – ślubuję.
 Pan radny Stanisław Kieroński – ślubuję.
 Pan radny Michał Krawczyk – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani radna Monika Kwiatkowska – ślubuję.
 Pan radny Zbigniew Ławniczak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani radna Jadwiga Mach – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Bartosz Margul – ślubuję.
 Pan radny Marcin Nowak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani radna Monika Orzechowska – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Adam Osiński – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Jarosław Pakuła – ślubuję.
 Pan radny Tomasz Pitucha – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan radny Piotr Popiel – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani radna Anna Ryfka – ślubuję.
 Pan radny Dariusz Sadowski – ślubuję.
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Pan radny Radosław Skrzetuski – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani radna Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani radna Małgorzata Suchanowska – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani radna Marta Wcisło – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani radna Maja Zaborowska – ślubuję.”

Radna B. Stepaniuk-Kuśmierzak „Dziękuję bardzo.” (oklaski)
Przew. obrad E. Dados „Szanowni Państwo Radni! Teraz mogę stwierdzić,
że w obradach naszych uczestniczy 31 radnych. Jest więc quorum wymagane
do podejmowania przez nasza Radę prawomocnych uchwał.”
AD. 4. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
WEDŁUG TREŚCI OKREŚLONEJ W ART. 29A UST. 1 USTAWY
O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Najstarsza wiekiem Radna Elżbieta Dados „W tym miejscu, w imieniu całej
Rady Miasta serdecznie witam Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, który z woli
mieszkańców naszego miasta, wyrażonej w wyborach, które odbyły się w dniu
21 października br. został po raz trzeci wybrany Prezydentem Miasta.
Przed rozpoczęciem tej uroczystości nastąpi wręczenie Prezydentowi
zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Lublin.
Zapraszam ponownie przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej –
Pana Piotra Telusiewicza oraz Pana Łukasza Mazura – Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. wyborów do wręczenia panu Krzysztofowi Żukowi tego dokumentu.”
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Sędzia Piotr Telusiewicz
„Szanowna Pani Przewodnicząca! Wielce Czcigodni Państwo! Na podstawie
art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy, Miejska Komisja
Wyborcza w Lublinie stwierdza, ze w wyborach, które odbyły się w dniu
21 października 2018 r. pan Krzysztof Jan Żuk wybrany został Prezydentem
Miasta Lublin. Serdeczne gratulacje, Panie Prezydencie.” (oklaski)
Nastąpiło wręczenie panu Krzysztofowi Żukowi zaświadczenia o jego wyborze
na Prezydenta Miasta Lublin
Przew. obrad Radna E. Dados „Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Artykuł
29a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że objęcie obowiązków
przez Prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec Rady miasta ślubowania.
W przepisie tym zawarty jest także tekst roty ślubowania.
Gratulując Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi wyboru na to ważne
i odpowiedzialne stanowisko, proszę Pana Prezydenta o złożenie ślubowania.
W tak uroczystej chwili wszystkich Państwa radnych i szanownych gości
proszę o powstanie.”
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk „Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
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sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Lublina, mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” (oklaski)
Przew. obrad Radna E. Dados „Stwierdzam, że zgodnie z artykułem 29a
ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym Pan Krzysztof Żuk z tą chwilą objął
urząd Prezydenta Miasta Lublin.
Raz jeszcze serdecznie gratuluję Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi oraz wręczam Panu łańcuch Prezydenta Miasta Lublin.” (oklaski)
Fanfary odegrane przez hejnalistę miejskiego podczas wręczania łańcucha
Panu Krzysztofowi Żukowi, Prezydentowi Miasta Lublin
Przew. obrad E. Dados „Czy pan prezydent chciałby zabrać głos i powiedzieć
kilka słów do nas? Bardzo proszę.”
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk „Szanowni Państwo! Ostatnie osiem lat
w moim życiu zawodowym, to okres najbardziej pracowity, ale też dający najwięcej satysfakcji. To wyzwania i zadania związane z inwestycjami, z rozwojem miasta, ale przede wszystkim związane ze wsparciem naszych mieszkańców w pokonywaniu, czy w rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się na co dzień.
To budowanie poczucia dumy z miasta, w którym wszyscy żyjemy.
Dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że od ośmiu lat, wspólnie z mieszkańcami skutecznie zmieniamy Lublin. Kiedy osiem lat temu mówiłem o nowoczesnym Lublinie, o najsilniejszej metropolii Polski Wschodniej, większość
z moich rozmówców odbierała to, jako śmiałe marzenie, nierealne do zrealizowania. Dziś wiele z tych osób przyznaje mi rację widząc, jak zmienił się Lublin. Jesteśmy liderem Polski Wschodniej, jednym z najdynamiczniejszych
z miast w Polsce.
Dziś Lublin jest na kolejnym etapie swojej historii; dzięki środkom europejskim nadajemy nowy, przyspieszony rytm rozwoju miasta dla następnych
pokoleń. To sukces nas wszystkich, sukces tych z państwa radnych, którzy
głosowali za rozwojem, sukces rad dzielnic wspierających Radę Miasta, sukces moich współpracowników, którzy tę śmiałą wizję wcielali w życie – tu
szczególne podziękowania należą się pani skarbnik i jej współpracownikom,
bo te miliardy wydatków inwestycyjnych dźwigała pani skarbnik wespół z pracownikami na swoich barkach. Dziękuję bardzo. (oklaski)
Chciałbym skierować podziękowania do swoich zastępców, do dyrektorów,
pracowników wydziałów Urzędu Miasta, do prezesów i pracowników spółek.
Chciałbym powiedzieć, że to również sukces, a może przede wszystkim
sukces mieszkańców, którzy byli przez cały czas z nami przy realizacji programów rozwoju, podpowiadali, w jakim chcą żyć mieście i zdecydowali się
powierzyć mi misję kierowania miastem na trzecią kadencję. Dziękuję z głębi
serca wszystkim, w tym także tym, którzy byli i są wokół mnie i na co dzień
mnie wspierają. Dziękuję bardzo.
Przez osiem lat budowaliśmy ten nasz symboliczny dom, jakim jest Lublin.
To była ciężka i wymagająca praca, ale jej efekty budzą dumę. Na inwestycje
przeznaczyliśmy około 3,5 mld zł, z czego 1,7 mld to środki europejskie. Pozwoliły one stworzyć nam solidne fundamenty rozwoju naszego miasta, poprawić dostępność komunikacyjną Lublina, rozbudować sieć dróg wewnętrznych, zrealizo-
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wać inwestycje sportowe i kulturalne, które służą miastu i całemu regionowi,
wreszcie zaaranżować przyjazną przestrzeń miasta dla mieszkańców.
Jednocześnie utrzymywaliśmy wysoki poziom finansowania lubelskiej
oświaty ocenianej, jako jedna z najlepszych w Polsce, a także pomocy, czy
szerzej polityki społecznej i wsparcia dla tych wszystkich mieszkańców, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji i wymagali naszej pomocy.
Biznes, któremu staraliśmy się stwarzać dobre warunki do inwestowania, odpowiada, czy odpowiedział już tysiącami miejsc pracy dla mieszkańców.
Przez te lata wspólnie udowodniliśmy, że Lublin to nie tylko nowoczesna
metropolia, ale także miasto przyjazne do życia. Fundamenty rozwoju, które
stworzyliśmy wspólnie, będą służyć wielu przyszłym pokoleniom lublinian. Dziś
chyba nie ma wątpliwości, że przedstawiona wiele lat temu wizja miała sens
i widać jej efekty.
W ubiegłym roku świętowaliśmy Jubileusz 700-lecia Miasta Lublin,
a ściślej mówiąc, nadania praw miejskich miastu. Dokonując w 1317 roku lokacji miasta, Władysław Łokietek wprowadził je – tak dzisiaj byśmy to powiedzieli – w europejski obieg gospodarczy i kulturowy. Bez jego odwagi i wiary
w potencjał Lublina nie byłoby miasta, które znamy dzisiaj. Można zatem akt
lokacji czytać, jako śmiałą wizję opartą na zaufaniu do miejskiej wspólnoty,
zawierającą obok doraźnych regulacji, także i strategię rozwoju gospodarczego i administracyjnego Lublina oraz jego przyszłych kontaktów międzynarodowych. Dziś, siedem wieków później, równie śmiało patrzymy w przyszłość, ale
myślimy także o przeszłości. Dziś nasze miasto jest w kolejnym etapie swojej
historii. Dzięki funduszom europejskim nadajemy mu przyspieszony rytm rozwoju dla następnych pokoleń. Dziś powstaje współczesny Lublin. Przyjazny
klimat dla przedsiębiorczości, inwestycje na wielką skalę w kluczowych punktach miasta, rozbudowa infrastruktury w dzielnicach – to wszystko składa się
na ambitną wizję rozwoju miasta. Istotna jest tu rola lubelskich uniwersytetów
i szkół wyższych. Kilkadziesiąt tysięcy studentów kreuje Lublin na młode,
energetyczne miasto.
Nie zwalniamy tempa. Chcemy umacniać silną pozycję Lublina w tej
części kraju i świata, nadal budować dumę z tego, czym Lublin może się
chwalić i sprawiać, by lublinianie coraz lepiej i wygodniej żyli w mieście, w naszym mieście.
Opierając się na ponad siedmiowiekowym dziedzictwie, na tożsamości lokalnej i regionalnej, na rosnącej pozycji międzynarodowej Lublina, tworzymy dziś
miasto naszych wspólnych marzeń. Lublin jest miejscem skierowanym na przyszłość, a przyszłość Lublina, to wspomniane już nowoczesne miasto i wspólnota
odpowiedzialnych mieszkańców, to wspólnie kreujące środowiska kolejne rozdziały naszej historii, historii, która powinna spełnić nasze marzenia.
Jestem dumny, że mogę stać na czele takiego miasta, zarządzać nim
w imieniu tak wyjątkowych, zaangażowanych mieszkańców.
Osiem lat temu i cztery lata temu, w trakcie zaprzysiężenia, wypowiedziałem kilka zdań, które konsekwentnie realizowałem przez dwie minione kadencje. Powiedziałem wówczas, że będę prezydentem realizacji zadań, a nie
sporów politycznych, prezydentem szukającym zgody, porozumienia i wspólnych rozwiązań, a nie konfrontacji, prezydentem, który rozumie politykę, jako
działanie dla dobra publicznego, dla dobra mieszkańców, a nie dla grup i środowisk politycznych. Chciałbym, by te słowa były również przesłaniem na najbliższą kadencję. Chciałbym zadeklarować państwu radnym, naszym miesz-
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kańcom, że zgodnie z treścią roty przysięgi dobro publiczne będzie nam przyświecać w naszych działaniach, ale też będzie determinowało nas wszystkich
do tego, by szukać porozumienia dla realizacji celów, które służą jakości życia,
służą naszym mieszkańcom.
Patrzymy na nasze miasto, jako miasto dynamicznie zmieniające się,
miasto dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, ale patrzymy na
Lublin, jako miasto wielu inicjatyw obywatelskich, jako aktywne miasto obywatelskie, Lublin obywatelski. To hasło, którym posługujemy się od dłuższego
okresu czasu, jest tym obszarem naszych działań, które nadal będzie naszym
wspólnym celem.
Chciałbym podkreślić, że czuję się zobowiązany do ciężkiej pracy, takiej,
jaką wspólnie razem realizowaliśmy w minionych latach, by każdy mieszkaniec
naszego miasta z dumą mógł powiedzieć: „Jestem lublinianinem”.
Chciałbym podziękować wszystkim państwu za dotychczasową współpracę, podziękować panu przewodniczącemu Piotrowi Kowalczykowi za ten
okres minionych dwóch kadencji. Chciałbym podziękować tym, którzy byli
wspólnie z nami zaangażowani w setki, jeśli nie w tysiące projektów służących
naszym mieszkańcom i zaprosić do wspólnej realizacji programu rozwoju Lublina, zapewniając, że nie zabraknie mi sił, tak jak powiedziałem, by ponad
podziałami realizować ten program dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.” (oklaski)
Przew. obrad E. Dados „Czy ktoś z państwa radnych i naszych szanownych
gości chciałby teraz zabrać głos? Pan wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski
– zapraszamy.”
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski „Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Radni! Goście! Wszyscy Zebrani! Z sentymentem wracam tutaj. Bardzo miłe wspomnienia wiążą się z tym
pobytem tu, w mieście, w Radzie Miasta, w Zarządzie Miasta. Dzisiaj inne
mam zadania. Przyjechałem, żeby pozdrowić was, pogratulować wam w imieniu Marszałka, całego Zarządu Województwa Lubelskiego za wybór i życzyć,
żebyście, tak jak powiedział pan prezydent, spełnili oczekiwania mieszkańców.
Było wiele deklaracji, ale wiem, że jest wiele chęci, zapału do realizacji tych
deklaracji, które były podczas kampanii wyborczej.
Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo serdecznie gratuluję, panu prezydentowi i deklaruję, jako że jestem stąd, a mówiłem, że w ostatnim Zarządzie nie było w Zarządzie Województwa przedstawiciela Lublina, deklaruję dobrą współpracę. Miastu potrzeba wsparcia województwa, a województwu też
potrzeba wsparcia miasta, stolicy województwa. (oklaski) Deklaruję swoją
otwartość, swoją współpracę dla prezydenta, ale i dla was wszystkich radnych.
Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, wypełnijcie dobrze swój mandat
radnego. Dziękuję bardzo.” (oklaski)
Przew. obrad E. Dados „Czy jeszcze ktoś z państwa radnych, czy naszych
gości zechce zabrać głos? Nie widzę. Dziękujemy bardzo.”
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AD. 5. UCHWALENIE DALSZEGO PORZĄDKU OBRAD, W TYM WYBÓR
PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY

Przew. obrad E. Dados „Przystępujemy do następnego punktu – uchwalenie
dalszego porządku obrad, w tym wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
Proponuję państwu rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o punkt
„Wybór Przewodniczącego Rady Miasta”, jako punkt 5.1. w porządku obrad –
projekt grupy radnych. Zanim przejdziemy do głosowania, informuję państwa, że
wraz z kompletem materiałów pomocniczych otrzymali państwo instruktaż o sposobie głosowania za pomocą elektronicznego systemu obsługi głosowań.
W skrócie informuję państwa, że głos „za” oddajemy przykładając kartę do czytnika w momencie, gdy na stanowisku zapali się zielona dioda; o możliwości oddania głosu „przeciw” sygnalizować będzie czerwona dioda; głos „wstrzymujący
się” będzie można oddać po zapaleniu się pomarańczowej diody.
Przystępujemy do głosowania. Szanowni państwo radni, rozpoczynamy
głosowanie (nr 1). Kto z państwa radnych głosuje „za” rozszerzeniem porządku obrad o punkt „Wybór Przewodniczącego Rady Miasta”? Proszę, teraz głosujemy. Kto jest „przeciw”? Proszę przybliżyć kartę do czytnika i podnieść rękę, jeśli tak jest. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że większością 31 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Rada rozszerzyła porządek obrad o punkt „Wybór
Przewodniczącego” Rady Miasta”. Proponuję, aby był to punkt 5.1. w porządku
obrad.”

AD. 5. 1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBLIN
Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 1-1) – projekt grupy
radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu
Przew. obrad E. Dados „Szanowni Państwo Radni! Przystępujemy teraz do
wyboru przewodniczącego naszej Rady. Przypomnę więc, że zgodnie z art. 19
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Do przeprowadzenia
tych wyborów musimy powołać komisję skrutacyjną. Aby jednak nie pozbawiać
możliwości kandydowania do tej funkcji żadnego z państwa radnych, wcześniej poproszę państwa radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego naszej Rady. Pan radny Michał Krawczyk.”
Przewodniczący Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka Michał
Krawczyk „Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Prezydenta
Krzysztofa Żuka chciałbym na te funkcję zgłosić pana radnego Jarosława Pakułę, który radnym jest od 12 lat, więc ostatnie trzy kadencje, bardzo doświadczony, wyważony, mądry człowiek, który w ostatniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin. Według nas, według Klubu Radnych
Prezydenta Krzysztofa Żuka będzie bardzo dobrym przewodniczącym Rady
Miasta Lublin. Dziękuję.” (oklaski)
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Przew. obrad E. Dados „Czy są jeszcze zgłoszenia kandydatur. Pan radny
Ławniczak.”
Radny Zbigniew Ławniczak „Dziękuję, panie przewodnicząca, że mnie pani
dojrzała, że tak powiem, rozumiem. Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca!
Szanowni Państwo Radni! Szanowni Państwo Goście! W imieniu Klubu Prawa
i Sprawiedliwości chciałbym zgłosić kandydaturę pana dr. Piotra Gawryszczaka. Pan dr Piotr Gawryszczak jest zasłużonym radnym, pełnił tę funkcję już
trzy kadencje, był też wiceprzewodniczącym Rady Miasta, jest człowiekiem
wysokiego zaufania, człowiek prawy i myślę, że tę funkcję będzie sprawował
bardzo godnie. Dziękuję bardzo.”
Przew. obrad E. Dados „Czy pan radny Jarosław Pakuła wyraża zgodę na
kandydowanie?”
Radny Jarosław Pakuła „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad E. Dados „Dziękuję. Czy pan radny Piotr Gawryszczak wyraża
zgodę?”
Radny Piotr Gawryszczak „Tak, wyrażam.”
Przew. obrad E. Dados „Dziękuję. Czy to są wszystkie zgłoszenia ze strony
państwa na przewodniczącego naszej Rady? Nie widzę więcej zgłoszeń, wobec tego zamykam listę kandydatów.
I teraz poproszę państwa o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Proponuję, aby komisja liczyła trzy osoby. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu
uznam, że Rada wyraża na to zgodę. Proponuję podawanie kandydatur. Pan
radny Michał Krawczyk.”
Radny M. Krawczyk „Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! W imieniu Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka zgłaszam pana
radnego Zbigniewa Jurkowskiego i pana radnego Marcina Nowaka.”
Przew. obrad E. Dados „Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce podać
kandydaturę.”
Radny Piotr Gawryszczak „Pani Przewodnicząca! Zgłaszam się tutaj, nie widać, o tu jestem.”
Przew. obrad E. Dados „Bardzo proszę, pan radny Piotr Gawryszczak. Też
pan był zasłonięty.”
Radny P. Gawryszczak „Tak, tak. Zgłaszam kandydaturę radnego Marcina
Jakóbczyka.”
Przew. obrad E. Dados „Dziękuję. Czy jeszcze są zgłoszenia? W takim razie
bardzo proszę radnych zgłoszonych o wyrażeni zgody. Czy pan Zbigniew Jurkowski wyraża zgodę?”
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Radny Zbigniew Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad E. Dados „Czy pan Marcin Nowak wyraża zgodę?”
Radny Marcin Nowak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad E. Dados „Czy pan Marcin Jakóbczyk wyraża zgodę?”
Radny Marcin Jakóbczyk „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad E. Dados „Dziękuję bardzo. Proponuję, abyśmy głosowali na
listę w całości. Jeśli uzyska ona zwykłą większość głosów, to zostanie przyjęta. Rozpoczynamy głosowanie.
Głosowanie nr 2. Kto z państwa radnych opowiada się „za” powołaniem
Komisji Skrutacyjnej w składzie: pan radny Zbigniew Jurkowski, pan radny
Marcin Nowak, pan radny Marcin Jakóbczyk? Proszę teraz przybliżyć kartę do
glosowania, kto jest „za”. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa
radnych „wstrzymał się”?
Stwierdzam, że przy 31 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się” Wysoka Rada wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:
pan radny Zbigniew Jurkowski, pan radny Marcin Nowak, pan radny Marcin
Jakóbczyk.
Przypomnę państwu radnym tryb głosowania tajnego, ustalony w § 62
Statutu Miasta. Ust. 1 – W głosowaniach tajnych używa się kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. Ust. 2 – Komisja skrutacyjna przed
przystąpienie do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je,
wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Ust. 3 – kart do głosowania nie
może być więcej, niż radnych obecnych na sesji. Ust. 4 – Po przeliczeniu głosów, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania. Poproszę teraz komisję o wybranie ze swojego grona przewodniczącego komisji i przygotowanie z pomocą Biura Rady Miasta kart do głosowania. W związku z tym, że prace przygotowawcze muszą trochę potrwać, zarządzam 15-minutową przerwę, w celu przygotowania kart do głosowania
i ustalenia sposobu głosowania.”
Po przerwie:
Przew. obrad E. Dados „Chcę uzmysłowić państwu radnym, że głosowanie
na przewodniczącego Rady jest w istocie głosowaniem nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego Rady o treści przedstawionej państwu na druku
nr 1-1. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały?”
Radny Tomasz Pitucha „Pani Przewodnicząca! Mamy uchwałę przed oczami…”
Przew. obrad E. Dados „Nie słyszę. Czy są ze strony państwa radnych jakieś
uwagi, bądź wnioski do projektu uchwały? – (Głosy z sali „Nie ma.”; Radny
T. Pitucha „Brakuje tam nazwiska kandydata… Powinno być wpisane, pa-
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ni przewodnicząca, Piotr Gawryszczak tam.”; inne głosy z sali – niemożliwe
do odtworzenia) – Czy wszyscy państwo radni mają projekt uchwały na druku
1-1? Czy potrzebujecie państwo odczytania treści uchwały? – (Głosy „Nie,
pani przewodnicząca.”) – Czy są ze strony państwa radnych jakieś uwagi,
bądź wnioski do projektu uchwały? – (Głosy z sali „Nie.”) – Nie widzę. Jeśli
lnie ma, to przechodzimy do dalszego procedowania. W związku z tym, że
Komisja Skrutacyjna zakończyła już swoje prace, bardzo proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie nam sposobu głosowania, w tym i warunków
ważności głosów. Bardzo proszę państwa radnych o wysłuchanie pana przewodniczącego.”
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Nowak „Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Chciałbym powiedzieć, że wybrana
przez państwa Komisja Skrutacyjna wybrała swojego przewodniczącego,
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w osobie Marcina Nowaka, który będzie miał przyjemność i zaszczyt przewodniczyć pracom tej komisji i wprowadzać państwa w meandry procedury głosowania. Pozwoliłbym sobie odczytać
państwu propozycję porządku głosowania: punkt 1 – na karcie do głosowania
zostały wpisane nazwiska zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego
w kolejności alfabetycznej; 2 – obok każdego z kandydatów została umieszczona jedna kratka; 3 – wyboru dokonuje się, stawiając znak „X” tylko w jednej
kratce, przy kandydacie, którego wybieram; jeżeli ktoś postawi znak „X”
w kratce przy więcej, niż jednym kandydacie, głos będzie nieważny, jeżeli natomiast ktoś nie postawi znaku „X” w żadnej kratce, to będzie to uznane za
wstrzymanie się od wyboru; 4 – za wybranego uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał bezwzględną większość głosów.”
Przew. obrad E. Dados „Czy państwo radni wyrażają zgodę na taki sposób
głosowania? Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznaję, że Rada Miasta wyraziła
zgodę na sposób głosowania zaproponowany przez komisję skrutacyjną. Wobec tego, że Komisja Skrutacyjna… musimy przejść do… Oddaję głos.”
Przew. Kom. Skrut. M. Nowak „Szanowni Państwo! Jak rzekłem, przyjdzie mi
przeprowadzić procedurę głosowania odbywającą się w ten sposób, że kolejno, w porządku alfabetycznym będę wyczytywał państwa radnych, następnie
każdy z państwa radnych podejdzie w kierunku Komisji Skrutacyjnej, gdzie
otrzyma kartę do głosowania, którą należy wrzucić do znajdującej się za naszymi plecami urny, urna została oczywiście komisyjnie sprawdzona i zabezpieczona, a następnie po zakończeniu procedury głosowania, Komisja Skrutacyjna w pełnym składzie uda się na górę, gdzie dokona przeliczenia głosów
i publicznego ogłoszenia wyników.
Szanowni państwo, pozwolę sobie przejść do procedury głosowania,
wyczytując kolejno, w porządku alfabetycznym nazwiska poszczególnych radnych: pan radny Mariusz Banach. Proszę państwa, istnieje oczywiście możliwość korzystania z tajności głosowania, z tyłu znajduje się parawan. Możecie
państwo tam oddać swój głos. Pan radny Eugeniusz Bielak, pan radny Piotr
Breś. Ja, szanowni państwo, z wyczytywaniem kolejnej osoby czekam do
momentu, aż karta do głosowania trafi do urny, stąd może być taka lekka prolongata terminu.”
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Radny T. Pitucha „To proszę wywoływać, żeby się przygotowywały kolejne
osoby, panie przewodniczący, będzie szybciej...”
Przew. Kom. Skrut. M. Nowak „Dobrze…”
Radny T. Pitucha „…bo bardzo długo nam zejdzie.”
Przew. Kom. Skrut. M. Nowak „Proszę o przygotowanie się pana Stanisława
Brzozowskiego, ale widzę gotowego do głosowania. Bardzo proszę, pan radny
Stanisław Brzozowski oczywiście; i następna osoba – pani radna Elżbieta Dados, także przygotowana. Proszę o przygotowanie się pana radnego Leszka
Daniewskiego. Dziękuję. Pan radny Robert Derewenda – bardzo proszę o
przyjście do Komisji Skrutacyjnej i następnie pan radny Zdzisław Drozd – bardzo prosimy o przygotowanie się i skierowanie w naszym kierunku. I następny
– pan radny Piotr Gawryszczak; pan radny Marcin Jakóbczyk – bardzo prosimy, i pan radny Zbigniew Jurkowski (poszczególni członkowie Komisji Skrutacyjnej), kolejna osoba – pani radna Magdalena Kamińska – bardzo prosimy,
pani Magdo, pani radna; pan radny Stanisław Kieroński – prosimy pana radnego o podejście do nas; i kolejna osoba – pan radny Michał Krawczyk; pani
radna Monika Kwiatkowska – bardzo prosimy; i następny w kolejności, już
oczekujący pan radny Zbigniew Ławniczak – proszę bardzo, proszę bardzo,
pan radny Zbigniew Ławniczak; pani radna Jadwiga Mach – bardzo prosimy;
przygotowany pan radny Bartosz Margul następny – bardzo prosimy pana
radnego, proszę bardzo, pani radna i pan radny; następną osobą widniejącą
na liście jest pan radny Marcin Nowak; pani radna Monika Orzechowska –
bardzo prosimy, pani radna i prosimy również pana Adama Osińskiego, a następna osoba – pan radny Jarosław Pakuła; pan radny Tomasz Pitucha i pan
radny Piotr Popiel, a następnie prosimy o przygotowanie się pani radnej Anny
Ryfki – pani radna Anna Ryfka już jest z nami, bardzo proszę; pan radny Dariusz Sadowski i następnie pan radny Radosław Skrzetuski – prosimy obu panów radnych w naszym kierunku; pan radny Dariusz Sadowski nadchodzi, pan
radny Skrzetuski również, proszę bardzo; pani radna Beata StepaniukKuśmierzak i przygotowuje się pani radna Małgorzata Suchanowska – bardzo
prosimy panią radną; pani radna Marta Wcisło – zapraszamy, proszę bardzo
i pani radna Maja Zaborowska – proszę bardzo.”
Przew. obrad E. Dados „Wobec tego, że Komisja Skrutacyjna…”
Przew. Kom. Skrut. M. Nowak „Trwa jeszcze procedura głosowania.”
Przew. obrad E. Dados „Wobec tego, że Komisja Skrutacyjna musi teraz policzyć głosy, ustalić wyniki głosowania oraz sporządzić stosowny protokół, zarządzam kolejną, 20-minutową przerwę.”
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Po przerwie:
Przew. obrad E. Dados „Zapraszamy państwa radnych do sali obrad. Komisja
skrutacyjna zakończyła już swoje prace, wobec tego bardzo proszę pana
przewodniczącego komisji o przedstawienie nam protokołu głosowania.”
Przew. Kom. Skrut. M. Nowak „Szanowni Państwo! Bardzo prosiłbym o zachowanie ciszy i wsłuchanie się w moje słowa, chciałbym odczytać protokół
posiedzenia Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna powołana na I sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji
w dniu 22 listopada br. dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Marcin Nowak – Przewodniczący Komisji
2. Marcin Jakóbczyk – Członek Komisji
3. Zbigniew Jurkowski – Członek Komisji
stwierdza, że na stan 31 radnych – obecnych na sesji jest 31 radnych,
co stanowi wymagane quorum.
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie wyboru przewodniczącego
Rady Miasta Lublin:
Wydano 31 kart do głosowania.
Po otwarciu urny wyjęto 31 kart do głosowania.
Głosów nieważnych było 0.
Głosów ważnych było 31, w tym głosów bez dokonania wyboru (wstrzymujących) było 0.
W związku z powyższym wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 16.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci na przewodniczącego Rady Miasta Lublin otrzymali następującą liczbę ważnych głosów za
jego wyborem:
1. Piotr Gawryszczak – 12 głosów. (oklaski) – to jeszcze nie koniec, szanowni
państwo.
2. Jarosław Pakuła – 19 głosów (oklaski) – to w dalszym ciągu nie koniec.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wymaganą do wyboru na przewodniczącego Rady Miasta bezwzględną większość głosów otrzymał radny Jarosław Pakuła. Podpisano: Marcin Nowak, Marcin Jakóbczyk i Zbigniew Jurkowski –
członkowie Komisji Skrutacyjnej.”
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu
Przew. obrad E. Dados „Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzam, że przewodniczącym Rady Miasta wybrany został pan Jarosław Pakuła.
(oklaski) Gratulacje, gratulacje, panie radny. Odczytam teraz państwu radnym
uchwałę, którą – jak wcześniej wspominałam – podjęliśmy w rezultacie tego
głosowania.
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Uchwała nr 1/I/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 994,
z późniejszymi zmianami) i artykułu 92 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 995,
z późniejszymi zmianami) oraz § (paragrafu) 16 ustęp 1 Statutu Miasta Lublin
stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin
z dnia 24 lutego 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
z 2005 r. Nr 70, pozycja 1486, z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta Lublin
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Lublin został wybrany radny Jarosław Pakuła. (oklaski)
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Serdecznie gratuluję panu przewodniczącemu, życzę wytrwałości
w sprawowaniu tej niełatwej, ale jakże zaszczytnej funkcji. Jednocześnie proszę pana przewodniczącego, wieloletniego, naszego kochanego (śmiechy
z sali) Piotra Kowalczyka o wręczenie panu przewodniczącemu łańcucha
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.”
Uchwała nr 1/I/2018 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu
Nastąpiło wręczenie łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Radna M. Suchanowska „Może zobaczymy, może państwo reporterzy pokażą nam te uroczystość.”
Radny P. Gawryszczak „W mediach.”
Radna M. Suchanowska „No, chcielibyśmy tutaj zobaczyć.”
Radny M. Nowak „Można śledzić w Internecie.”
Przew. obrad E. Dados „Jednocześnie przekazuję panu przewodniczącemu
przewodnictwo obrad.”
Przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła „Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo! Jestem niewątpliwie wzruszony i serdecznie dziękuję za
okazane mi zaufanie i za wybór na tę zaszczytną funkcję. Bez względu na to,
czy głosowali państwo na mnie, czy też nie, myślę, że mamy jeden cel, jedno
wielkie zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest dobro naszego miasta
i mieszkańców naszego miasta. Będę z pełnym oddaniem i zaangażowaniem
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Będę wspierać każdą
inicjatywę, która będzie zmierzała do dalszego rozwoju tego miasta. Będę
współpracował ze wszystkimi osobami, które zostały obdarzone społecznym
zaufaniem, z panem prezydentem, którego mandat został odnowiony z tak
wielkim sukcesem i wszystkimi radnymi VIII kadencji Rady Miasta Lublin. Serdecznie gratuluję, że zostali państwo wybrani i cieszę się, że będę miał przyjemność i satysfakcję współpracowania z państwem. Połączenie sił, to począ-

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji (2018-2023) z dnia 22.11.2018 – BRM-II.0002.3.13.2018

18/63

tek, pozostanie razem, to postęp, a wspólna praca, to sukces, i tymi słowami
Henry’ego Forda chciałbym wszystkich państwa zaprosić do współpracy. Sięgnijmy po ten sukces razem. Dziękuję bardzo. (oklaski)
Szanowni Państwo! Proponuję rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o następujące punkty (projekty uchwał grupy radnych):
 wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta – jako punkt 5.2 w porządku obrad;
 wybór członków Komisji Rewizyjnej – jako punkt 5.3 w porządku obrad;
 wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako punkt 5.4 w porządku obrad;
 ustalenie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin,
z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej – jako punkt 5.5 w porządku obrad;
 wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej – jako punkt 5.6 w porządku obrad;
 wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Lublin – jako punkt 5.7 w porządku obrad;
 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego
dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 8-1) – jako punkt 5.8 w porządku obrad,
 a ponadto o wprowadzenie punktów „Informacje Przewodniczącego
Rady Miasta” – jako punkt 5.9 i „Zamknięcie obrad” – jako punkt 5.10.
Chciałbym, żebyśmy przegłosowali te propozycje. Za momencik, nie jesteśmy do końca gotowi, ale za chwilę przeprowadzimy głosowanie.”
Nastąpiła przerwa techniczna
Radny Dariusz Sadowski „Panie Przewodniczący! Można w kwestii formalnej?”
Przew. RM J. Pakuła „Tak, bardzo proszę, pan radny Dariusz Sadowski.”
Radny D. Sadowski „Dziękuje bardzo. Właśnie chciałem prosić o to, co
otrzymują w tej chwili radni, także możemy mieć chwilę na zapoznanie się
przed głosowaniem zmiany porządku obrad? Dziękuję.”
Przew. RM J. Pakuła „Tak, bardzo proszę.”
Po przerwie:
Przew. RM J. Pakuła „Szanowni Państwo! Propozycje poddam pod głosowanie. Jako pierwsze będziemy głosować rozszerzenie porządku obrad o punkt
„Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin” – jako punkt 5.2.
Głosowanie nr 3. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za”? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika i podniesienie ręki do góry. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, jednogłośnie – 31 głosów „za” rozszerzeniem naszego porządku obrad.

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji (2018-2023) z dnia 22.11.2018 – BRM-II.0002.3.13.2018

19/63

Jako kolejny punkt poddam pod głosowanie „Wybór członków Komisji
Rewizyjnej” – jako punkt 5.3 w porządku obrad.
Głosowanie nr 4. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” rozszerzeniem
porządku obrad? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika. – (Głosy z sali
„Nie załapało.”) – Bardzo proszę o powtórzenie głosowania. Bardzo proszę,
kto z państwa jest „za”? Kto jest „przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 31 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Kolejny punkt – jest to wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –
jako punkt 5.4 w porządku obrad.
Głosowanie nr 5. Rozpoczynamy głosowanie. Bardzo proszę, kto z państwa radnych głosuje „za” rozszerzeniem porządku o „Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”? – (Głosy z sali „Nie działa…”) – Kto z państwa jest
„przeciw”? Czy system nie działa u kogoś z państwa? – (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Bardzo proszę o powtórzenie głosowania. – (Głosy
z sali „Nie. 31 „za”.”; inne głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Sugerujecie państwo, że możemy przerwać to głosowanie w tym momencie, tak, bo
mamy 31 głosów?”
Radny M. Nowak „Panie Przewodniczący! Udział w głosowaniu wzięli wszyscy radni, nikt nie zgłasza uwag. Wniosek jest jasny.”
Przew. RM J. Pakuła „Tak, tak, tak. Już kończymy, aczkolwiek ten system
działa powoli, także proszę mieć odrobinę cierpliwości.
Przechodzimy do kolejnego punktu – jest to ustalenie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.
Rozpoczynamy głosowanie.
Głosowanie nr 6. Kto z państwa jest „za”? Kto z państwa radnych jest
„przeciw”? – (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Kto z państwa radnych jest „przeciw”? – (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Rozumiem, dziękuję bardzo. Możemy zapisać w protokole, że pan radny chciał głosować „za”? – (Głos z sali „Tak jest.”) – Bardzo proszę o dokonanie takiego zapisu.1
Kolejny punkt – jest to wybór przewodniczących komisji stałych Rady
Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej – jako punkt 5.6 w porządku obrad. Za chwilę rozpoczniemy głosowanie. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 7. Kto z państwa radnych jest „za” rozszerzeniem porządku obrad o ten punkt? Bardzo proszę. – (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Powtórzyć głosowanie? Bardzo proszę o powtórzenie głosowania. Kto z państwa radnych głosuje „za” rozszerzeniem porządku obrad? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika.
Szanowni Państwo! Mamy 31 głosów – zagłosowaliśmy jednogłośnie
„za” rozszerzeniem porządku obrad.
Kolejną propozycją jest „Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin” – jako punkt 5.7 w porządku obrad. Bardzo proszę
o określenie tematu.

1

Wolą Radnego E. Bielaka było głosowanie „za” wprowadzeniem do porządku obrad punktu dot. ustalenia składów komisji stałych Rady Miasta, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.
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Głosowanie nr 8. Kto z państwa jest „za” rozszerzeniem porządku obrad
o ten punkt? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika.
Szanowni państwo, ponownie mamy 31 głosów, tak więc zagłosowaliśmy jednomyślnie.
Kolejna propozycja rozszerzenia porządku obrad – jest to projekt
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta
Miasta Lublin (druk nr 8-1) – jako punkt 5.8 w porządku obrad. Bardzo proszę
o określenie tematu.
Głosowanie nr 9. Kto z państwa radnych głosuje „za” rozszerzeniem porządku obrad o ten punkt? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika.
Kolejny raz zagłosowaliśmy jednogłośnie, także o ten projekt uchwały
został rozszerzony porządek obrad.
Ponadto, proponuję wprowadzenie punktów: „Informacje Przewodniczącego Rady Miasta” – jako punkt 5.9 i „Zamknięcie obrad” – jako punkt 5.10.
I to będziemy mogli przegłosować łącznie. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 10. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” rozszerzeniem porządku obrad o kolejne dwa, odczytane wcześniej, punkty? Proszę o zbliżenie karty do czytnika i podniesienie ręki do góry. Kto z państwa
radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu? –
(Radny Z. Ławniczak „Proszę o powtórzenie głosowania.”) – Bardzo proszę
o powtórzenie głosowania. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” rozszerzeniem porządku obrad o wspomniane wcześniej dwa punkty? Proszę o zbliżenie karty do czytnika.
Po raz kolejny jednogłośnie – przy 31 głosach „za” – rozszerzyliśmy porządek obrad Rady Miasta Lublin w dniu dzisiejszym.”
Wykaz punktów wprowadzonych do porządku obrad stanowi załącznik nr 9 do
protokołu

AD. 5. 2. WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LUBLIN
Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 2-1) stanowi załącznik
nr 10 do protokołu
Przew. RM J. Pakuła „Przechodzimy w takim razie do punktu 5.2 – jest to wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Przypominam, że zgodnie z art. 19
ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wiceprzewodniczących wybiera się podobnie jak przewodniczącego – bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu tajnym. Najpierw zgłosilibyśmy kandydatów, następnie powołali Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów. Oczywiście moglibyśmy również pozostawić Komisję w tym samym składzie, jeśli jej członkowie nie znaleźliby się w gronie kandydatów na
wiceprzewodniczących, ale według mojej wiedzy tak nie będzie, także Komisję
Skrutacyjną będziemy musieli powołać jeszcze raz.
Przypominam, że zgodnie z § 16 Statutu Miasta Lublin musimy wybrać
trzech wiceprzewodniczących Rady. Na tę chwilę bardzo proszę o zgłaszanie
kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Krawczyk.”
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Przew. Klubu Radnych PKŻ M. Krawczyk „Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Wysoka Rado! W imieniu Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa
Żuka zgłaszam następujące kandydatury: pani radna Marta Wcisło, pan radny
Stanisław Kieroński i pan radny Marcin Nowak. Dziękuję.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Piotr Gawryszczak.”
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości P. Gawryszczak „Panie Przewodniczący! Zanim zgłoszę kandydata Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Lublina, chciałbym poinformować państwa, bo nie chciałem tego robić przed wyborem stałego przewodniczącego
Rady Miasta o tym, że ukonstytuował się Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Lublin, 12-osobowy i koleżanka i koledzy radni powierzyli pełnienie obowiązków przewodniczącego tego Klubu właśnie mnie. W związku
z tym chciałbym pogratulować oficjalnie panu przewodniczącemu wyboru na
przewodniczącego Rady Miasta Lublina. Natomiast, proszę państwa, chciałbym także zwrócić uwagę na to, że politycznych obyczajów trzeba strzec, warto strzec, jak śpiewał Kaczmarski w „Raporcie do carycy Katarzyny Ambasadora Warszawskiego”, więc politycznych obyczajów trzeba strzec i w związku
z tym wydaje mi się za rozsądne to, co było w Radzie Miasta Lublina przez
siedem kadencji, że opozycja także miała wiceprzewodniczącego Rady Miasta, w związku z tym za chwilę zgłoszę naszego kandydata. Natomiast chciałbym jeszcze, jako że nie ma punktu „Wolne wnioski i oświadczenia”, chciałbym zwrócić się do pana prezydenta Krzysztofa Żuka z takim apelem. Panie
prezydencie, w poprzedniej kadencji, gdzie większość radnych Klubu PiS-u
była także w Radzie, głosowaliśmy za pomysłami pana prezydenta przedstawianymi w uchwałach – za mądrymi głosowaliśmy „za”, za tymi, które uważaliśmy za nierozważne, albo nie do końca służące mieszkańcom miasta, głosowaliśmy „przeciw”. Tak to jest. Natomiast chciałbym zwrócić się do pana prezydenta z apelem o to, aby pan prezydent wyznaczył w niedługim czasie termin spotkania z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości, ze względu na to,
że w poprzedniej kadencji pan prezydent nie skorzystał z żadnego zaproszenia na posiedzenia naszego Klubu, natomiast w tej chwili chciałbym pana prezydenta zaprosić na takie spotkanie, proszę wyznaczyć termin, najlepiej
gdzieś w godzinach popołudniowych, po pracy, bo radni w większości pracują
gdzieś. Chcielibyśmy współpracować z panem prezydentem m.in. na polu takim, aby przyczynić się do tego, żeby zadłużenie miasta w tej kadencji może,
daj Bóg, obniżyło się, albo już przestało rosnąć, abyśmy porozmawiać mogli
na poważnie o ochronie środowiska miasta Lublina, czyli na przykład o Górkach Czechowskich, ale także moglibyśmy porozmawiać na przykład o potrzebach mieszkańców, choćby w zakresie mieszkalnictwa, czy mieszkań, poprzez budowę, czy przyłączenie się do Programu Mieszkanie+. To są takie
działania, które oczywiście pan prezydent może samodzielnie działać tam, natomiast wydaje mi się, że warto jest rozmawiać i my jesteśmy gotowi do pracy
właśnie na rzecz mieszkańców, poprzez m.in. te wymienione przeze mnie
punkty. Dziękuję bardzo.
I teraz chciałbym zgłosić kandydata na wiceprzewodniczącego Rady
Miasta. Otóż, chciałbym zgłosić pana radnego Tomasza Pituchę. To jest jego
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trzecia kadencja, doświadczony radny, był przewodniczącym Klubu Radnych
PiS w kadencji VIII (2014-2018). Dziękuję bardzo.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Czy to już są wszystkie zgłoszenia?
Jeśli tak, zamykam wobec tego listę kandydatów na wiceprzewodniczących
Rady. Zapytam teraz, czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na kandydowanie.
Bardzo proszę, jako pierwsza, pani radna Marta Wcisło.”
Radna M. Wcisło „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Stanisław Kieroński.”
Radny S. Kieroński „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Marcin Nowak.”
Radny M. Nowak „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan radny Tomasz Pitucha.”
Radny T. Pitucha „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, kolejnym etapem
naszych wyborów jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Proszę więc o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę, pan radny
Michał Krawczyk.”
Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Zgłaszam do Komisji Skrutacyjnej pana radnego Zbigniewa
Jurkowskiego i panią radną Jadwigę Mach.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „I pana radnego Marcina Jakóbczyka.”
Przew. RM J. Pakuła „Kto jeszcze?”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Pan radny Marcin Jakóbczyk.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, proponuję, abyśmy głosowali te listę w całości. Jeżeli uzyska ona zwykłą większość głosów,
to znaczy, że zostanie ona przyjęta. Nie widzę sprzeciwu, wobec tego rozpoczynamy głosowanie.”
Radny D. Sadowski „Panie przewodniczący, chyba trzeba spytać o zgodę
kandydatów.”
Przew. RM J. Pakuła „Tak, przepraszam, macie państwo rację. Czy pan Marcin Jakóbczyk wyraża zgodę na kandydowanie, znaczy na udział w Komisji
Skrutacyjnej?”
Radny M. Jakóbczyk „Tak.”
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Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Pani Jadwiga Mach?”
Radna J. Mach „Tak.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Zbigniew Jurkowski?”
Radny Z. Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Możemy zatem przystąpić do głosowania.
Głosowanie nr 11. Bardzo proszę, kto z państwa radnych opowiada się
„za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie? Kto z państwa radnych jest „przeciw”? – (Radna M. Suchanowska „Proszę powtórzyć
głosowanie.”) – Bardzo proszę o powtórzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest „za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie?
Proszę o zbliżenie karty do czytnika.
Szanowni państwo, podjęliśmy tę decyzję jednogłośnie – 31 głosów
„za”. Proszę teraz Komisje Skrutacyjną o dokonanie wyboru ze swojego grona
przewodniczącego Komisji, a następnie podjęcie prac przygotowawczych do
wyboru trzech wiceprzewodniczących Rady, a więc przygotowanie kart do głosowania oraz wyjaśnienie sposobu głosowania i warunków ważności głosu.
W tym celu ogłaszam 20-minutową przerwę.”
Po przerwie:
Przew. RM J. Pakuła „Szanowni Państwo Radni! Zapraszam wszystkich na
salę, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Przypominam państwu, że rezultat tego
głosowania, podobnie jak w przypadku głosowania nad wyborem przewodniczącego, będzie zapisany w formalnej uchwale naszej Rady. Głosując więc
nad wyborem wiceprzewodniczących, głosujemy również nad uchwałą w tej
sprawie, o treści przedstawionej państwu na druku nr 2-1. Rozumiem, że druki
uchwały macie państwo przed sobą i nie muszę tego czytać. Drodzy państwo,
proszę o zachowanie ciszy. Czy ze strony państwa radnych są jakieś uwagi,
bądź wnioski? Komisję Skrutacyjną również proszę o ciszę. Czy są ze strony
państwa radnych jakieś uwagi i wnioski do projektu uchwały? Jeśli nie ma, to
przechodzimy do dalszego procedowania. W związku z tym, że Komisja Skrutacyjna jest już gotowa, bardzo proszę przewodniczącego Komisji o zaproponowanie sposobu głosowania, a przy tym i warunków ważności głosów. Bardzo proszę.”
Przew. Kom. Skrut. J. Mach „Panie Przewodniczący! Szanowni Radni! Komisja Skrutacyjna w składzie: pan Marcin Jakóbczyk, pan Zbigniew Jurkowski
i Jadwiga Mach, czyli ja, ustaliła, iż przewodniczącą jestem ja, a więc Jadwiga
Mach (oklaski), chyba dlatego, że jestem kobietą wśród panów. Proszę państwa, Komisja Skrutacyjna ustaliła zasady następujące podczas głosowania.
Na karcie do głosowania zostały wpisane nazwiska zgłoszonych kandydatów
na wiceprzewodniczących w kolejności alfabetycznej. Obok każdego kandydata została umieszczona jedna kratka. Wyboru dokonuje się stawiając znak „X”
w kratce przy kandydacie, którego wybieram. Wybieramy trzech wiceprzewod-
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niczących, a więc znaków „X” stawiamy co najmniej 1, ale nie może być ich
więcej, niż 3. Jeżeli ktoś postawi znak „X” w kratce przy więcej, niż trzech kandydatach, głos będzie nieważny. Jeżeli natomiast ktoś nie postawi znaku „X”
w żadnej kratce, będzie to oznaczało wstrzymanie się od wyboru. Za wybranego uważa się kandydata, który w głosowaniu otrzymał bezwzględną większość głosów. W przypadku nieobsadzenia jednego stanowiska lub dwóch
stanowisk wiceprzewodniczących, przeprowadzimy ponowną procedurę wyboru wiceprzewodniczących. Jeśli natomiast żaden z kandydatów nie uzyska
wymaganej większości głosów, wówczas głosowanie zostaje powtórzone, przy
czym nie poddaje się pod głosowanie kandydatury, która wcześniej uzyskała
najmniejszą liczbę głosów. Panie przewodniczący, zasady zostały przedstawione. Pragnę również poinformować, że tak jak poprzednio, każdy z państwa
głosuje, używając kart ostemplowanych pieczęcią Rady, wrzucając do urny,
która została sprawdzona – urna jest pusta.”
Przew. RM J. Pakuła „Czy państwo radni wyrażają zgodę na taki sposób głosowania? – (Głosy z sali „Tak.”) – Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że tak
– nie widzę. Uznaję zatem, że Rada wyraziła zgodę na sposób głosowania
zaproponowany przez Komisję Skrutacyjną, tak? W takim razie bardzo proszę
o przejście do przeprowadzenia głosowania.”
Przew. Kom. Skrut. J. Mach „Proszę państwa, przystępujemy do głosowania,
według listy alfabetycznie będziemy prosić państwa radnych o podejście, pobranie karty opieczętowanej i oddanie głosu oraz wrzucenie do urny. Pan Mariusz Banach, przygotowuje się pan Eugeniusz Bielak; pan Eugeniusz Bielak,
przygotowuje się Piotr Breś; pan Piotr Breś, przygotowuje się pan Stanisław
Brzozowski; głosuje pan Stanisław Brzozowski, przygotowuje się pani Elżbieta
Dados, pani Elżbieta Dados przygotowuje się; głosuje pani Elżbieta Dados,
przygotowuje się pan Leszek Daniewski; głosuje pan Leszek Daniewski, przygotowuje się pan Robert Derewenda; głosuje pan Robert Derewenda, przygotowuje się pan Zdzisław Drozd; głosuje pan Zdzisław Drozd, przygotowuje się
pan Piotr Gawryszczak; głosuje Piotr Gawryszczak, przygotowuje się Marcin
Jakóbczyk; głosuje pan Marcin Jakóbczyk, przygotowuje się Zbigniew Jurkowski; głosuje pan Zbigniew Jurkowski, przygotowuje się pani Magdalena Kamińska; głosuje pani Magdalena Kamińska, przygotowuje się pan Stanisław Kieroński; głosuje pan Stanisław Kieroński, przygotowuje się Michał Krawczyk;
głosuje pan Michał Krawczyk, przygotowuje się pani Monika Kwiatkowska;
głosuje pani Monika Kwiatkowska, przygotowuje się pan Zbigniew Ławniczak;
głosuje pan Zbigniew Ławniczak, przygotowuje się Jadwiga Mach; głosuje pan
Bartosz Margul, przygotowuje się Marcin Nowak; głosuje pan Marcin Nowak,
przygotowuje się pani Monika Orzechowska; głosuje Monika Orzechowska,
przygotowuje się pan Adam Osiński; głosuje pan Adam Osiński, przygotowuje
się pan Jarosław Pakuła, pan przewodniczący; głosuje pan Jarosław Pakuła,
przygotowuje się pan Tomasz Pitucha; głosuje pan Tomasz Pitucha, przygotowuje się pan Piotr Popiel; głosuje pan Piotr Popiel, przygotowuje się Anna
Ryfka; głosuje pani Anna Ryfka, przygotowuje się pan Dariusz Sadowski; głosuje pan Dariusz Sadowski, przygotowuje się pan Radosław Skrzetuski; głosuje pan Radosław Skrzetuski, przygotowuje się pani Beata StepaniukKuśmierzak – pani Beato; głosuje pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, przygotowuje się pani Małgorzata Suchanowska – pani Małgorzato; głosuje pani
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Małgorzata Suchanowska, przygotowuje się pani Marta Wcisło; głosuje pani
Marta Wcisło, a przygotowuje się pani Maja Zaborowska (głos oddany).
Pragnę poinformować, iż wszyscy radni oddali głos. Komisja w tej chwili
zmierza do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu wyników głosowania.
Dziękujemy.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję. Szanowni państwo, scenariusz wprawdzie
przewidywał 20-minutowe przerwy, ale ja jestem przekonany, że Komisja zdąży policzyć głosy w 10 minut, dlatego też zarządzam 10-minutową przerwę,
w celu przeliczenia głosów i sporządzenia stosownego protokołu.”
Radny P. Gawryszczak „A radnych Prawa i Sprawiedliwości zapraszam do
„jedynki”.”

Po przerwie:
Przew. RM J. Pakuła „Drodzy państwo, zapraszam do zajęcia swoich miejsc,
bardzo proszę o powrót na salę. Widzę, że Komisja Skrutacyjna zakończyła
swoje prace, wobec czego bardzo proszę przewodniczącego, przewodniczącą
Komisji o odczytanie protokołu z wynikami głosowania.”
Przew. Kom. Skrut. J. Mach „Szanowni Państwo! Komisja Skrutacyjna zakończyła pracę dotyczącą ogłoszenia wyników wyboru na wiceprzewodniczących.
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji w dniu 22 listopada 2018 r. dla przeprowadzenia głosowania
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji
2. pan Marcin Jakóbczyk – Członek Komisji
3. i pan Zbigniew Jurkowski – również Członek Komisji
stwierdza, iż na stan 31 radnych – obecnych na sesji jest 31 radnych,
co stanowi wymagane quorum.
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin:
Wydano 31 kart do głosowania.
Po otwarciu urny wyjęto 31 kart do głosowania.
Głosów nieważnych było 0
Głosów ważnych było 31
W związku z powyższym wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 16.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin otrzymali następującą liczbę ważnych głosów za ich wyborem:
1. pan Stanisław Kieroński – 19 głosów (oklaski)
2. pan Marcin Nowak – 20 głosów (oklaski)
3. pan Tomasz Pitucha – 12 głosów (oklaski)
4. pani Marta Wcisło – 21 głosów (oklaski)
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Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wymaganą do wyboru na wiceprzewodniczących Rady Miasta bezwzględną większość głosów otrzymali radni:
1. pan Stanisław Kieroński
2. pan Marcin Nowak
3. i pani Marta Wcisło.
Podpisy Komisji Skrutacyjnej: Jadwiga Mach, pan Marcin Jakóbczyk i pan Zbigniew Jurkowski. Dziękujemy.”
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 11 do protokołu
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuje bardzo. Na podstawie…”
Przew. Kom. Skrut. J. Mach „Proszę państwa, przekazujemy panu przewodniczącemu karty do głosowania w kopercie, opieczętowane również, z nazwiskami składu Komisji. Dziękuję pięknie kolegom za sprawne przeprowadzenie
liczenia i ogłoszenia wyników.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuje bardzo…”
Radny Z. Jurkowski „Dziękuję pani przewodniczącej.”
Przew. RM J. Pakuła „…Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzam, że wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali wybrani: pan Stanisław
Kieroński, pan Marcin Nowak i pani radna Marta Wcisło.
Odczytam teraz państwu treść uchwały, którą podjęliśmy w rezultacie
tego głosowania.
Uchwała nr 2/I/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin
Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 994,
z późniejszymi zmianami) i artykułu 92 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 995,
z późniejszymi zmianami) oraz § (paragrafu) 16 ustęp 1 Statutu Miasta Lublin
stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin
z dnia 24 lutego 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
z 2005 r. Nr 70, pozycja 1486, z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta Lublin
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi
Rady Miasta Lublin zostali wybrani:
1) radny Stanisław Kieroński;
2) radny Marcin Nowak;
3) radna Marta Wcisło.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Serdecznie gratuluję państwu wiceprzewodniczącym wyboru i zapraszam do współprowadzenia, zapraszam do stołu prezydialnego.”
Uchwała nr 2/I/2018 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu
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Radny P. Gawryszczak „Panie przewodniczący.”
Przew. RM J. Pakuła „Tak.”
Radny P. Gawryszczak „Panie przewodniczący, ja po tym wyborze chciałbym
pogratulować państwu, którzy zostaliście wiceprzewodniczącymi Rady Miasta.
Chciałbym zwrócić uwagę, że te osoby, które jak gdyby już poznaliśmy podczas pracy w tej Radzie, może to nie ma wielkiego znaczenia, ale otrzymały
dodatkowy bonus jeszcze, natomiast chciałbym zwrócić uwagę także na to,
o czym mówiłem wcześniej, czyli na te polityczne obyczaje. To nie jest obyczajne politycznie, ale taka jest państwa wola. Mam nadzieję, że dzisiaj jest
tak, a jutro może być inaczej. Dziękuję bardzo.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję. Powtórzę w takim razie jeszcze raz, że zapraszam państwa wiceprzewodniczących do współprowadzenia obrad. Wydaje się, szanowni państwo, że w tej chwili mamy pana, który wykona zdjęcie,
takie, jak widzicie państwo tam na ścianie. Jest okazja, jesteśmy wszyscy,
także będzie to zdjęcie 31 radnych wspólne VIII kadencji Rady Miasta Lublin.
W związku z tym zarządzam kilkuminutową przerwę.”
Po przerwie:
Przew. RM J. Pakuła „Drodzy państwo, jeszcze raz zapraszam wiceprzewodniczących Rady do współprowadzenia dzisiejszych obrad.
W związku z rozszerzeniem naszego dzisiejszego porządku obrad
o ustalenie składów komisji Rady Miasta Lublin, w tym również Komisji Rewizyjnej, bardzo proszę o przedstawienie na piśmie składów klubu radnych.
W zgłoszeniu podaje się nazwę klubów, listę członków, imię i nazwisko przewodniczącego klubu. Pan przewodniczący Piotr Gawryszczak już dokonał tego, otrzymałem listę z nazwiskami; pan przewodniczący Michał Krawczyk
również, dobrze.”

AD. 5. 3. WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 3-1) stanowi załącznik
nr 13 do protokołu
Przew. RM J. Pakuła „Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu – jest
to wybór członków Komisji Rewizyjnej. Sposób wyboru członków Komisji Rewizyjnej określa § 85 Statutu Miasta. Przypomnę, że Rada powołuje Komisję
w składzie 7 osób, z zastrzeżeniem, że wchodzą do niej przedstawiciele
wszystkich klubów radnych oraz radnych niezrzeszonych, według zasady proporcjonalności, tj. poprzez zastosowanie współczynnika, który jest ilorazem
liczby radnych w Radzie poprzez liczbę członków Komisji Rewizyjnej. Współczynnik ten dla naszej Rady wynosi 4,428. Dzieląc przez ten współczynnik
liczbę radnych poszczególnych klubów, dochodzimy do wniosku, że Klub
Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka (19 osób) powinien mieć w Komisji Rewizyjnej 4 mandaty, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, liczący 12 osób,
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3 mandaty. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to będę oczekiwał, że w takich właśnie proporcjach poszczególne kluby zgłoszą swoich przedstawicieli do komisji
– sprzeciwu nie słyszę. Proszę przewodniczących klubów o zgłaszanie swoich
kandydatów. Przypomnę też, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym członkami komisji rewizyjnej nie mogą zostać wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów.
Pan przewodniczący Michał Krawczyk – bardzo proszę.”
Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący!
W imieniu Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka zgłaszam następujących kandydatów, radnych: pani Maja Zaborowska, Anna Ryfka, Bartosz Margul, Zbigniew Jurkowski. Dziękuję.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Ja natomiast zgłaszam radną Małgorzatę…”
Przew. RM J. Pakuła „Troszkę wolniej, bo ja to muszę zapisać – pani Maja
Zaborowska, pani Anna Ryfka, pan Bartosz Margul i Zbigniew Jurkowski.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „…oraz radna Małgorzata Suchanowska,
radny Zdzisław Drozd i radny Tomasz Pitucha.”
Przew. RM J. Pakuła „Zapytam w takim razie, czy zgłoszeni radni wyrażają
zgodę na kandydowanie, zacznę od pani Mai Zaborowskiej.”
Radna M. Zaborowska „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pani Anna Ryfka.”
Radna A. Ryfka „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Bartosz Margul.”
Radny B. Margul „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Zbigniew Jurkowski.”
Radny Z. Jurkowski „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pani Małgorzata Suchanowska.”
Radna M. Suchanowska „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan radny Tomasz Pitucha.”
Radny T. Pitucha „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „I pan Zdzisław Drozd.”
Radny Z. Drozd „Wyrażam zgodę.”
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Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Przypomnę teraz, że § 85 ust. 3 Statutu określa, że wyboru członków Komisji dokonuje Rada w głosowaniu, przy
czym głosowanie odbywa się odrębnie nad każdą kandydaturą. Oczywiście
wybór odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W rezultacie wyborów Rada podejmie jednocześnie uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Projekt tej uchwały otrzymali państwo na druku nr 3-1.
Jeżeli będzie taka potrzeba, ja projekt uchwały odczytam głośno, a jeżeli
uznacie państwo, że nie trzeba, nie będę tego czytał. Nie trzeba. Dziękuję
bardzo. Czy z państwa strony są jakieś uwagi, wnioski do projektu uchwały?
Nie ma. Jeśli nie ma, przechodzimy do dalszego procedowania.
Będę poddawał pod głosowanie kolejno zgłaszanych kandydatów. Bardzo proszę, jako pierwsza pani radna Maja Zaborowska.
Głosowanie nr 12. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” wyborem pani
Mai Zaborowskiej? Proszę o zbliżenie karty do czytnika i podniesienie ręki do
góry. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa „wstrzymał się” od
głosu…”
Radny P. Popiel „Panie Przewodniczący! Są jakieś problemy techniczne, proszę powtórzyć głosowanie.”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę o powtórzenie głosowania. Powtarzamy
głosowanie (nr 12). Kto z państwa jest „za”? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa jest „przeciw”? A, tak, 31 głosów „za”, możemy w takim
razie dalsze głosowanie sobie podarować. Pani radna Maja Zaborowska
otrzymała 31 głosów.
Bardzo proszę o określenie tematu – poddaję pod głosowanie kandydaturę pani radnej Anny Ryfki.
Głosowanie nr 13. Bardzo proszę, kto jest „za” powołaniem pani radnej?
Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”?
Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Pani Anna Ryfka na 31 głosujących otrzymała 30 głosów „za” (0 „przeciw”) i 1 „wstrzymujących się”.
Bardzo proszę o określenie tematu – jako trzeci będzie pan radny Bartosz Margul. Temat mamy określony.
Głosowanie nr 14. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” wyborem pana
Bartosza Margula? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. – (Radny T. Pitucha
– wypowiedź poza mikrofonem, niemożliwa do odtworzenia) – Przepraszam
bardzo, wydaje mi się, że zostawiam odpowiednią ilość czasu; wiem, że to
w przeciągu 3 sekund dociera do państwa, ale jeśli tak, postaram się przedłużać i wolniej prowadzić głosowania. Bardzo proszę o powtórzenie głosowania.
Jeszcze raz. Bardzo proszę, kto z państwa radnego Bartosza Margula? Kto
z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, informuję, że głosowało 31 osób – 27 głosów „za”,
1 głos „przeciw” i za szybko, tym mnie zniknęło, 3 głosy „wstrzymujące”, tak?
Dziękuję bardzo.
Proszę o określenie tematu – kolejny kandydat, to będzie pan radny
Zbigniew Jurkowski. Mamy określony temat.
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Głosowanie nr 15. Bardzo proszę, kto jest „za” wyborem pana Zbigniewa Jurkowskiego? Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa
„wstrzymał się” od głosu?
30 głosów „za”, 1 głos „sprzeciwu”, 0 „wstrzymujących się”.
Poddajemy kolejną propozycję pod głosowanie – to ma być pani radna
Małgorzata Suchanowska. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 16. Kto z państwa radnych jest „za” wyborem pani Małgorzaty Suchanowskiej? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa
radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Głosowało 31 osób – 28 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Kolejna kandydatura, to jest kandydatura pana radnego Tomasza Pituchy, proszę o określenie… Zdzisława Drozda, dobrze, teraz pan radny Zdzisław Drozd.
Głosowanie nr 17. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za”?
„Za” kandydaturą pana radnego Zdzisława Drozda zagłosowaliśmy jednogłośnie – 31 głosów „za”.
Bardzo proszę w takim razie o określenie tematu – będziemy głosować
zgłoszenie pana radnego Tomasza Pituchy do Komisji Rewizyjnej, tak oczywiście – temat określony.
Głosowanie nr 18. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za”? Kto
jest „przeciw”?
O, widzę, że znowu jednogłośnie – 31 głosów „za”.
Szanowni państwo, stwierdzam, że członkami Komisji Rewizyjnej zostali
wybrani następujący radni: pani Maja Zaborowska, pani Anna Ryfka, pan radny Bartosz Margul, pan Zbigniew Jurkowski, pani radna Małgorzata Suchanowska, pan radny Tomasz Pitucha i pan radny Zdzisław Drozd. W rezultacie
tych wyborów nasza Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej o następującej treści:
Uchwała nr 3/I/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru członków Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), § 85 ust. 1
i 3 oraz § 68 pkt 1 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały
nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486, z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin
stwierdza, co następuje:
§ 1. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani następujący radni:
1) pani Maja Zaborowska;
2) pani Anna Ryfka;
3) pan Bartosz Margul;
4) pan Zbigniew Jurkowski;
5) pani Małgorzata Suchanowska;
6) pan Tomasz Pitucha;
7) pan Zdzisław Drozd.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/I/2018 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu
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AD. 5. 4. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ
Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 4-1) stanowi załącznik
nr 15 do protokołu
Przew. RM J. Pakuła „Kolejny punkt – jest to wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Szanowni Państwo! Przystępujemy teraz do wyboru przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z § 85 ust. 5 naszego Statutu Rada wybiera
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród członków Komisji Rewizyjnej.
Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Chciałbym zgłosić kandydaturę radnego
Zdzisława Drozda.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie
widzę. Wobec tego, że nie ma innych zgłoszeń, zamykam listę kandydatów.
Czy pan radny Zdzisław Drozd wyraża zgodę na kandydowanie?”
Radny Z. Drozd „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Wybór przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Przypominam państwu, że dokonanie wyboru przewodniczącego będzie równoznaczne z podjęciem przez Radę uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Treść projektu uchwały została państwu doręczona
na druku nr 4-1. W razie potrzeby odczytam tę uchwałę. Nie ma takiej potrzeby. Czy są jakieś uwagi, wnioski do projektu uchwały? Wobec tego, ze nie ma
uwag, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 19. Kto z państwa radnych jest „za” wyborem pana radnego Zdzisława Drozda na przewodniczącego Komisji? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika i podniesienie ręki do góry.
Szanowni państwo, na 31 radnych 31 zagłosowało „za” – stwierdzam,
ze przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został pan radny Zdzisław
Drozd. W rezultacie tego głosowania…” (oklaski)
Radny Z. Drozd „Bardzo dziękuję wszystkim.”
Przew. RM J. Pakuła „…W rezultacie tego głosowania podjęliśmy jednocześnie uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o następującej treści:
Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), § 85 ust. 5
Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005
Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z 2005 r. Nr 70, poz. 1486, z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr 3/I/2018
z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej –
Rada Miasta Lublin stwierdza, co następuje:
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§ 1. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Zdzisław
Drozd.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/I/2018 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu

AD. 5. 5. USTALENIE SKŁADÓW OSOBOWYCH KOMISJI STAŁYCH RADY
MIASTA LUBLIN, Z WYJĄTKIEM KOMISJI REWIZYJNEJ
Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 5-1) stanowi załącznik nr 17 do protokołu
Przew. RM J. Pakuła „Przechodzimy do kolejnego punktu – jest to ustalenie
składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji
Rewizyjnej.
Szanowni Państwo Radni! Projekt uchwały w tej sprawie został państwu
doręczony na druku nr 5-1. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do zaproponowanego projektu? Nie słyszę. Zgodnie z naszą uchwałą nr 8/III/2010 Rady
Miasta Lublin z 13 grudnia 2010 w sprawie liczby i trybu wyboru członków komisji stałych Rady Miasta Lublin, komisje stałe mogą liczyć od 5 do 11 członków. Proszę teraz państwa o zgłaszania kandydatów do poszczególnych komisji. Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Krawczyk.”
Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Tylko, panie przewodniczący, po kolei do
wszystkich, czy będziemy zgłaszać oddzielnie?”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę do wszystkich. Z tym, że prosiłbym powoli. Bardzo proszę, pan przewodniczący Krawczyk.”
Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Komisja Budżetowo-Ekonomiczna – państwo radni: Bartosz Margul, Anna Ryfka, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Jadwiga Mach, Elżbieta Dados, Michał Krawczyk, Dariusz Sadowski.
Komisja ds. Rodziny – państwo radni: Monika Orzechowska, Jadwiga
Mach, Zbigniew Jurkowski, Marcin Nowak, Mariusz Banach, Elżbieta Dados,
Adam Osiński.
Komisja Gospodarki Komunalnej – państwo radni: Leszek Daniewski,
Adam Osiński, Monika Kwiatkowska, Stanisław Kieroński, Mariusz Banach.
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – państwo radni: Maja Zaborowska,
Zbigniew Jurkowski, Bartosz Margul, Magdalena Kamińska, Michał Krawczyk,
Stanisław Kieroński, Jadwiga Mach.
Komisja Oświaty i Wychowania – państwo radni: Jadwiga Mach, Marta
Wcisło, Zbigniew Jurkowski, Leszek Daniewski, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak,
Elżbieta Dados, Stanisław Kieroński.
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska – państwo
radni: Anna Ryfka, Marta Wcisło, Monika Kwiatkowska, Bartosz Margul, Michał
Krawczyk, Maja Zaborowska, Dariusz Sadowski, Magdalena Kamińska.
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Komisja Samorządności i Porządku Publicznego – państwo radni: Zbigniew Jurkowski, Monika Orzechowska, Adam Osiński, Mariusz Banach, Marcin Nowak.
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku – (Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę o chwilę, tu jest jeszcze pan Marcin Nowak, tak?”) – Tak. Komisja
Sportu, Turystyki i Wypoczynku – państwo radni: Dariusz Sadowski, Monika
Kwiatkowska, Magdalena Kamińska, Zbigniew Jurkowski, Beata StepaniukKuśmierzak, Leszek Daniewski, Anna Ryfka, Bartosz Margul.
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – państwo radni: Elżbieta Dados,
Mariusz Banach, Maja Zaborowska, Monika Orzechowska, Marta Wcisło, Marcin Nowak. Dziękuję bardzo.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Piotr
Gawryszczak.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Panie Przewodniczący! Chciałbym zgłosić do Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska: Radosław
Skrzetuski, Marcin Jakóbczyk, Małgorzata Suchanowska, Eugeniusz Bielak,
Piotr Popiel.
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego: Piotr Gawryszczak… (Przew. RM J. Pakuła „Wolniej, bardzo proszę, już słucham, proszę.”) – Piotr
Gawryszczak, Piotr Breś, Radosław Skrzetuski.
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku: Tomasz Pitucha, Radosław
Skrzetuski, Marcin Jakóbczyk… - (Przew. RM J. Pakuła „Zaraz, zaraz, chwilę
proszę.”) – Zbigniew Ławniczak, Eugeniusz Bielak, Zdzisław Drozd, Małgorzata Suchanowska.
Komisja… - (Przew. RM J. Pakuła „Już, już, bardzo proszę o chwilę.”) –
Tak, ja bym chciał stwierdzić, że tu są różnice, pomimo tego, że złożyłem na
piśmie, ale widać, polityczne obyczaje diabli wzięli. Dziękuję bardzo. Bo nie
tak się umawialiśmy, prawda? Komisja Kultury i Ochrony Zabytków: Marcin
Jakóbczyk, Małgorzata Suchanowska, Zbigniew Ławniczak, Stanisław Brzozowski, Piotr Breś.
Komisja Oświaty i Wychowania… - (Przew. RM J. Pakuła „Ale bardzo
proszę wolniej. W Komisji Kultury i Ochrony Zabytków był pan Jakóbczyk, pani
Suchanowska, pan Ławniczak, tak? Pan Brzozowski i pan Breś.”) – Tak. –
(Przew. RM J. Pakuła „Już słucham następnej komisji.”) – Komisja Oświaty
i Wychowania: Tomasz Pitucha, Marcin Jakóbczyk, Zbigniew Ławniczak, Zdzisław Drozd, Robert Derewenda, Piotr Gawryszczak.
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej… - (Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę o chwilę. Jako ostatni Piotr Gawryszczak?”) – Tak, i babcia też.
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: Piotr Popiel, Piotr Gawryszczak, Robert Derewenda. I to chyba wszystkie, tak? – (Przew. RM J. Pakuła „Nie,
jeszcze nie.”) – Jakie jeszcze? – (Przew. RM J. Pakuła „Rodziny, Gospodarki
Komunalnej i Budżetowo-Ekonomiczna”) – Eugeniusz Bielak, Zbigniew… (Przew. RM J. Pakuła „Ale która?”) – Budżetowo-Ekonomiczna. Eugeniusz
Bielak, Zbigniew Ławniczak, Zdzisław Drozd, Piotr Breś. Komisja Rodziny:
Stanisław Brzozowski, Piotr Gawryszczak, Robert Derewenda. Komisja Gospodarki Komunalnej: Piotr Popiel, Zdzisław Drozd, Stanisław Brzozowski,
Robert Derewenda.”
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Przew. RM J. Pakuła „Tak, dziękuję bardzo. Odczytam teraz nazwiska radnych, którzy zgłosili chęć pracy w poszczególnych komisjach.
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna: pan radny Bartosz Margul, pani Anna Ryfka, pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, pani Jadwiga Mach, pani Elżbieta Dados, pani Dariusz Sadowski, pan Michał Krawczyk, pan Eugeniusz Bielak, pan Zbigniew Ławniczak, pan Zdzisław Drozd, pan Piotr Breś; Komisja
Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska: pani Anna Ryfka, pani
Marta Wcisło, pani Monika Kwiatkowska, pan Bartosz Margul, pan Michał
Krawczyk, pan Dariusz Sadowski, pani Maja Zaborowska, pan Radosław
Skrzetuski, pan radny Jakóbczyk, pani radna Małgorzata Suchanowska, pan
Eugeniusz Bielak, pan Piotr Popiel i pani Magdalena Kamińska; Komisja Gospodarki Komunalnej: pan radny Leszek Daniewski, pan Adam Osiński, pani
Monika Kwiatkowska, pan Stanisław Kieroński, pan Mariusz Banach, pan Piotr
Popiel, pan Zdzisław Drozd, pan Stanisław Brzozowski i pan radny Derewenda; Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: pani Elżbieta Dados, pan Mariusz
Banach, pani Maja Zaborowska, pani Monika Orzechowska, pani Marta Wcisło, pan Marcin Nowak, pan Piotr Popiel, pan Piotr Gawryszczak i pan radny
Derewenda – przepraszam, że nie wymieniam imienia, ale… pan Robert, tak,
Derewenda. Kolejna Komisja, to jest Komisja Oświaty i Wychowania: pani Jadwiga Mach, pani Marta Wcisło, pan Zbigniew Jurkowski, pan Leszek Daniewski, pani Beata Stepaniuk, pani Elżbieta Dados, pan Stanisław Kieroński, pan
Tomasz Pitucha, pan radny Jakóbczyk, pan Zbigniew Ławniczak, pan Zdzisław Drozd, pan Piotr Popiel, pan Robert Derewenda i pan Piotr Gawryszczak;
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków: pani Maja Zaborowska, pan Zbigniew
Jurkowski, pan Bartosz Margul, pani Magdalena Kamińska, pan Stanisław Kieroński, pani Jadwiga Mach, pan Michał Krawczyk, pan radny Jakóbczyk, pani
Małgorzata Suchanowska, pan Zbigniew Ławniczak, pan Stanisław Brzozowski, pan Piotr Breś; Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku: pan Dariusz Sadowski, pani Monika Kwiatkowska, pan Zbigniew Jurkowski, pani Magdalena
Kamińska, pani Beata Stepaniuk, pan Leszek Daniewski, pani Anna Ryfka,
pan Bartosz Margul, pan Tomasz Pitucha, pan Radosław Skrzetuski, pan Zbigniew Ławniczak, pan Eugeniusz Bielak, pan Zdzisław Drozd, pan radny Jakóbczyk i pani Małgorzata Suchanowska; Komisja Samorządności i Porządku
Publicznego: pan Zbigniew Jurkowski, pani Monika Orzechowska, pan Adam
Osiński, pan Mariusz Banach, pan Piotr Gawryszczak, pan Piotr Breś, pan
Radosław Skrzetuski i pan Marcin Nowak; Komisja ds. Rodzin: pani Monika
Orzechowska, pani Jadwiga Mach, pan Zbigniew Jurkowski, pan Marcin Nowak, pan Mariusz Banach, pani Elżbieta Dados, pan Stanisław Brzozowski,
pan Piotr Gawryszczak, pan Robert Derewenda i pan Adam Osiński.
Rozumiem, że wszyscy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie –
jeżeli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na
kandydowanie do komisji – nie słyszę sprzeciwu. Bardzo proszę, pan radny
Michał Krawczyk.”
Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący,
proszę o 10 minut przerwy dla Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka.”
Przew. RM J. Pakuła „Szanowni państwo, ogłaszam 10 minut przerwy do godziny 18.20.”
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Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Do sali nr 3 zapraszam.”
Po przerwie:
Wiceprzew. RM M. Wcisło „Na wniosek Klubu prezydenckiego przerwa została przedłużona o kolejne 10 minut, do godziny 18.58.
Po przerwie:
Przew. RM J. Pakuła „Szanowni państwo radni, zapraszam wszystkich do zajęcia miejsc, wznawiamy obrady po przerwie.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze dokonać jakichś korekt, zmian
w tych zgłoszeniach, które były wcześniej? Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Krawczyk.”
Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Dziękuje bardzo. Panie Przewodniczący!
Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Chciałbym wycofać kandydaturę pani radnej Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak z Komisji Sportu i chciałbym zgłosić kandydaturę jednocześnie pani radnej Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak do Komisji
Zdrowia. Chciałbym wycofać kandydaturę pani Magdaleny Kamińskiej z Komisji Rozwoju i jednocześnie zgłosić kandydaturę pani Magdaleny Kamińskiej do
Komisji Gospodarki Komunalnej. Dziękuję bardzo.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Piotr Popiel.”
Radny P. Popiel „Panie Przewodniczący! Uprzejmie proszę o wykreślenie
mojej kandydatury do Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. Dziękuję.”
Przew. RM J. Pakuła „Dobrze. Dziękuję bardzo. Chodziło o wykreślenie z kandydowania do Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska.”
Radny P. Popiel „Potwierdzam, panie przewodniczący.”
Przew. RM J. Pakuła „Tak. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś propozycje?”
Radny P. Gawryszczak „Przepraszam, panie przewodniczący, chciałbym doprecyzować. Czy jeśli pan przewodniczący Klubu wycofał z Komisji Sportu, jak
słyszałem, panią radną Beatę Stepaniuk, to ile osób Klub Prezydenta Żuka
zgłosił do tej Komisji?”
Przew. RM J. Pakuła „Siedem.”
Radny P. Gawryszczak „Dziękuję.”
Radny P. Popiel „Panie przewodniczący, czy byłby pan łaskaw powiedzieć, jaki
jest w tym momencie skład poszczególnych komisji? Najpierw ile osób – o, tak.”

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji (2018-2023) z dnia 22.11.2018 – BRM-II.0002.3.13.2018

36/63

Przew. RM J. Pakuła „Tak, bardzo proszę, czy skład osobowy, czy tylko
ilość?”
Radny P. Popiel „Ilość, ilość na początku, liczbę, przepraszam.”
Wiceprzew. RM M. Nowak „Liczba, liczba, to jest policzalne.”
Przew. RM J. Pakuła „Komisja Budżetowo-Ekonomiczna – mam w tej chwili
11 kandydatur, czyli maksymalną możliwą liczbę do zgłoszenia; Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska – mamy 11 osób; w Komisji
Gospodarki Komunalnej mam 10 osób; Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
– 11 osób, Komisja Oświaty i Wychowania… przepraszam, 10 – w Zdrowiu
jest 10 osób; w Komisji Oświaty i Wychowania mam 14 osób; w Komisji Kultury i Ochrony Zabytków mam 12 osób…”
Radny P. Breś „To, panie przewodniczący, proszę mnie wykreślić z Komisji
Kultury i Ochrony Zabytków, wtedy będzie 11, tak?”
Przew. RM J. Pakuła „Będzie 11, tak.”
Radny P. Breś „Dobrze.”
Przew. RM J. Pakuła „Komisja ds. Rodziny jest 10-osobowa, Komisja Samorządności i Porządku Publicznego jest 9-osobowa i Komisja Sportu, Turystyki
i Wypoczynku to jest 14 osób; w Komisji Samorządności jest 8, w Sporcie i Turystyce jest 14.”
Wiceprzew. RM M. Nowak „Ja mam taką prośbę: czy może pan przewodniczący jeszcze raz wyraźnie wyartykułować, gdzie mamy nadpodaż, gdzie
mamy liczbę przewyższającą maksymalną liczbę, żeby wszyscy radni zanotowali to i zapamiętali te komisje, a wtedy może jeszcze będziemy mogli przez
chwilę podjąć jakąś wiążącą decyzję w tej materii.”
Przew. RM J. Pakuła „Tak, więc Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku –
tutaj mamy 14 osób chętnych i po tych zmianach mamy 14 osób w Komisji
Oświaty i Wychowania. Pozostałe komisje mieszczą się w granicach 11 osób.”
Wiceprzew. RM M. Nowak „Czyli w dwóch komisjach mamy trzyosobową
nadpodaż…”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Przepraszam, panie przewodniczący, bo
słyszę, że jest jakiś problem z Komisją Sportową, w której każdy, wiadomo, się
zna na sporcie, więc chciałbym uściślić zgłoszenie z Klubu Radny PiS-u. Zgłaszałem do tej Komisji 7 osób, natomiast chciałbym wycofać trzy osoby, tj. pana
Marcina Jakóbczyka, Radosława Skrzetuskiego i panią Małgorzatę Suchanowską, i zostają cztery osoby zgłoszone przez Klub Radnych PiS-u.”
Przew. RM J. Pakuła „Tak, w tej sytuacji w Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku również mamy 11 osób, jedynie niezgodności, które są, to jest jeszcze
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Komisja Oświaty i Wychowania. Ja może przeczytam. Bardzo proszę, pani
radna Małgorzata Suchanowska.”
Radna M. Suchanowska „Panie Przewodniczący! Ja mam pytanie: średnio
ile… średnia, jaka przypada na radnego z Komitetu Krzysztofa Żuka? Chodzi
o komisje. Średnio ile radny ma komisji.”
Przew. RM J. Pakuła „Ale ja nie próbowałem tego liczyć, ile średnio radny ma
komisji.”
Radna M. Suchanowska „Bo ja jestem gotowa zrezygnować, jeżeli chodzi
wam o to, żebyśmy my radni PiS-u mieli tak ograniczoną możliwość pracy
w komisjach, żeby nam tutaj zmniejszyć te komisje, żeby na radnego przypadało dwie, a wy bierzecie siedem, to jest troszeczkę jakoś nieuczciwe. Bo jeżeli państwo mówią, że siedem przypada na jedną osobę, proszę wyjaśnić,
czy żeśmy się dobrze zrozumieli…”
Wiceprzew. RM M. Nowak „Ale skąd te liczby, pani radna?”
Radna M. Suchanowska „No, przed chwilą powiedziane zostało, że siedem…”
Wiceprzew. RM M. Nowak „Ale nikt niczego takiego nie powiedział w przestrzeni publicznej.”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę…”
Radna M. Suchanowska „Chodzi mi…”
Przew. RM J. Pakuła „Ale szanowni państwo, zaraz, zaraz…”
Radna M. Suchanowska „…pani przewodniczący, chodzi, ile średnio…”
Przew. RM J. Pakuła „Pani radna, powolutku, spróbujmy rozmawiać w ten
sposób, że mówimy po kolei, a ja udzielam głosu…”
Radna M. Suchanowska „Były zasady takie, że…”
Przew. RM J. Pakuła „Pani radna Suchanowska… Proszę bardzo.”
Radna M. Suchanowska „…średnio… zawsze – ja jestem radną już teraz
trzeciej kadencji – przypadało na radnego trzy komisje, jeżeli ktoś chciał, brał
sobie więcej tych komisji. Ale w tym momencie, jeżeli się ogranicza radnym
z PiS-u do dwóch komisji, a państwo zasiadaliby w siedmiu komisjach, czy
w pięciu na osobę, to jest troszeczkę nie w porządku. To się ogranicza pracę
radnych, naprawdę. Panie przewodniczący, proszę mi to wyjaśnić, jak jest.”
Przew. RM J. Pakuła „Już wyjaśniam. Po pierwsze – nikt nie ogranicza państwu możliwości do zasiadania w trzech komisjach. Po drugie – nie jest tak, że
radni Klubu Prezydenta zasiadają w siedmiu komisjach wszyscy. Olbrzymia
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większość radnych zasiada w trzech komisjach, olbrzymia większość. Jest
jedna, dwie osoby, które mają więcej niż trzy, jedna, dwie osoby, cała reszta
zasiada w trzech komisjach. Nikomu nie chcemy niczego ograniczać. Pan
radny Bartosz Margul.”
Radny B. Margul „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Liczba 7,
która padła być może z moich ust, dotyczy tego, ile w proporcjach, patrząc na
proporcje 19:12, ilu radnym z Komitetu Prezydenta Krzysztofa Żuka w tym parytecie przysługuje w danych komisjach, stąd proporcje 7:4. 19:12, jak państwo sobie przeliczycie, to wychodzi najbardziej zbliżony współczynnik – to
jest 7:4. Jeżeli państwo sobie… - (Głos z sali – wypowiedź niemożliwa do odtworzenia) – Przepraszam, ale czy ja panu przerywałem? – (Głos z sali – wypowiedź niemożliwa do odtworzenia) – Macie państwo…”
Przew. RM J. Pakuła „Ale umówmy się tak, że ja udzielam głosu i wszyscy
tego głosu… każdy dostanie głos.”
Radny B. Margul „…Jest 10 komisji, tak, 10 komisji razy 4, to macie państwo
40 miejsc w komisjach. Jeżeli podzielicie sobie przez 12, to wychodzi trzy
z kawałkiem, więc są komisje nie obsadzone jeszcze. To już państwa… Nikt tu
państwu nie ogranicza, w żadnej komisji nie jest zgłoszone więcej, niż 7 osób,
a nawet w niektórych jest mniej. Więc macie państwo czterdzieści parę miejsc
do obsadzenia, osobomiejsc w komisjach. Dziękuję.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję. Pan radny Breś się zgłaszał? Pan radny
Krawczyk się zgłaszał?”
Radny M. Krawczyk „Panie Przewodniczący! Ja chciałem odpowiedzieć pani
radnej Suchanowskiej. Mówiła pani o tym, że ograniczamy państwu możliwość
pracy w komisjach. No, zwrócę uwagę na to, że w czterech komisjach nie
mamy obecnie pełnego składu, więc jeśli chcecie państwo pracować w komisjach, to jest taka możliwość, bo cztery komisje są nadal nie obsadzone. Dziękuję.”
Radna M. Suchanowska „Proszę przedstawić te komisje…”
Przew. RM J. Pakuła „Dzień dobry, pani radna, ja udzielam głosu po kolei
i bardzo proszę się dostosować. Pan radny Zbigniew Ławniczak.”
Radny Z. Ławniczak „Panie Przewodniczący! Wszystko się zgadza, tylko, że
– ja mówię to do przewodniczącego Klubu, pana Krawczyka – wszystko się
zgadza, tylko, że każdy z państwa się kieruje jakąś swoją wiedzą, czy to merytoryczną, czy zawodową, i teraz, no, przykładowo: ja byłem w trzech komisjach, w trzech w tamtej kadencji – Sportu, Kultury i w Komisji Oświaty. Jeżeli
się pracuje osiem lat w takiej komisji, to trudno, żebym teraz poszedł do komisji jakiejś, nie wiem, no, merytorycznie innej, no, żebym został jakby wypchnięty. Ja mówię tak na swoim przykładzie. Dlatego może sprecyzujmy, bo są komisje, gdzie jest za dużo kandydatów. Przykładowo, panie przewodniczący,
mówimy o Komisji Oświaty i Wychowania – tam jest 14 i parytet jest, państwo
macie 7, bo ja już teraz się pogubiłem, czyli 7 i z tego wynika… może pan
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przewodniczący jeszcze raz przeczytać? Bo my teraz wakatujemy tylko tą jedną komisję, czyli w tej jednej komisji tak naprawdę jest spór, o tę jedną komisję, tak?”
Przew. RM J. Pakuła „Tak, w tej chwili jest spór o tę jedną komisję, to jest
Komisja Oświaty i Wychowania.”
Radny Z. Ławniczak „No właśnie. I pan przeczyta, panie przewodniczący.”
Przew. RM J. Pakuła „14 nazwisk: Jadwiga Mach, pani Marta Wcisło, pan
Zbigniew Jurkowski, Leszek Daniewski, Beata Stepaniuk, Elżbieta Dados,
Stanisław Kieroński, Tomasz Pitucha, pan radny Jakóbczyk, Zbigniew Ławniczak, Zdzisław Drozd, Piotr Popiel, pan radny Derewenda i Piotr Gawryszczak.
Bardzo proszę, pan radny Marcin Nowak, pan przewodniczący Marcin Nowak.”
Wiceprzew. RM M. Nowak „Szanowni Państwo! Mamy sytuację w tej chwili
trudną, jeżeli chodzi o wyłącznie jedną komisję stałą. W przypadku rezygnacji
trzech osób możemy przejść do procedur głosowania, a wiecie państwo,
a szczególnie zwracam się tutaj do radnych, którzy wiele lat już w służbie publicznej, w Radzie Miasta zajmują różne stanowiska i funkcje pełnią, że to nie jest
tak, iż w trakcie całej kadencji nie dochodzi do różnych rotacji i nie przechodzi się
z komisji do komisji. To nie jest też tak, że nie można pracować w danej komisji,
nie będąc jej członkiem. Przecież można przychodzić i pracować w danej komisji,
tylko nie ma się prawa głosowania, i to jest wyłączna kolizja z tego tytułu. Ja
przez 12 lat w swojej służbie publicznej byłem przewodniczącym Komisji Kultury
i Ochrony Zabytków i prawdopodobnie byłbym w niej nadal, natomiast dałem się
przekonać innym moim koleżankom i kolegom, którzy chcą pracować w tej Komisji, iż członkiem nie będę, natomiast zamierzam oczywiście w pracach Komisji
uczestniczyć i z tematu kultury się nie wycofuję. Prosiłbym, żeby tu jakiś consensus osiągnąć, bo naprawdę nie jest to trudne, a możemy przejść od razu po tych
decyzjach do procedur głosowania i temat, no, trudny, ale mimo wszystko do
rozwiązania zamknąć. Dziękuję bardzo.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Panie Przewodniczący! Chciałbym wycofać swoją kandydaturę z Komisji Oświaty i Wychowania.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych
byłby skłonny zrezygnować z Komisji Oświaty i Wychowania? Bardzo proszę,
pan radny Piotr Gawryszczak.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Panie Przewodniczący! Proszę o przerwę 10-minutową dla Klubu PiS.”
Przew. RM J. Pakuła „Ogłaszam 10 minut przerwy.”

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji (2018-2023) z dnia 22.11.2018 – BRM-II.0002.3.13.2018

40/63

Po przerwie:
Przew. RM J. Pakuła „Ogłaszam koniec przerwy. Czy pan radny Piotr Gawryszczak chciałby nam coś powiedzieć po przerwie?”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Chciałbym powiedzieć, że wykazaliśmy
bardzo dużo dobrej woli i teraz róbmy, co do nas należy.”
Przew. RM J. Pakuła „Przechodzimy do kolejnego punktu – jest to ustalenie
składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo Radni! Projekt uchwały w tej sprawie został państwu
doręczony na druku nr 5-1. Przepraszam bardzo… I nie było uwag, tak, ten początek to mamy już za sobą. Tak. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów do komisji
nie przekroczy 11 osób, to można głosować en bloc powołanie poszczególnych
komisji wraz z zaproponowanymi składami według poniższego wzoru. Kto z państwa radnych jest „za” powołaniem – ja nie daję tego, jako wzór, tylko przechodzimy do razu do działania, „za” powołaniem Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
w zaproponowanym składzie: Bartosz Margul, Anna Ryfka, Beata StepaniukKuśmierzak, pani radna Jadwiga Mach, pani radna Elżbieta Dados, pan Dariusz
Sadowski, pan Michał Krawczyk, pan Eugeniusz Bielak, pan Zbigniew Ławniczak, pan Zdzisław Drozd i pan Piotr Breś. Bardzo proszę o określenie tematu.
Przypominam, głosujemy skład Komisji Budżetowo-Ekonomicznej.
Głosowanie nr 20. Kto z państwa radnych jest „za” przyjęciem takiego
składu? Proszę o zbliżenie karty do czytnika i podniesienie ręki do góry. Kto
z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się”
od głosu?
Szanowni państwo, informuję, że przy 30 głosach „za” i 1 głosie „sprzeciwu” wybraliśmy Komisję Budżetowo-Ekonomiczną.
Przechodzimy do kolejnego głosowania. Kto z państwa radnych jest „za”
powołaniem Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w zaproponowanym składzie: pani radna Anna Ryfka, pani radna Marta Wcisło,
pani radna Monika Kwiatkowska, pan radny Bartosz Margul, pan radny Michał
Krawczyk, pan radny Dariusz Sadowski, pani radna Maja Zaborowska, pan
radny Radosław Skrzetuski, pan radny Jakóbczyk, pani radna Małgorzata Suchanowska i pan radny Eugeniusz Bielak? Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 21. Kto z państwa jest „za” powołaniem tej komisji w określonym przed chwilą składzie? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, głosowało 31 radnych – 28 głosów „za”, 1 głos
„przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. Informuję, że wybraliśmy Komisję Rozwoju,
Urbanistyki i Ochrony Środowiska.”
Radny T. Pitucha „Panie przewodniczący.”
Przew. RM J. Pakuła „Taka uwaga formalna: jak pan będzie wyczytywał moje
nazwisko w składzie jakiejś tam kolejnej komisji, wystarczy, że pan przeczyta
„Tomasz Pitucha”, bo wiadomo, że do komisji tylko radni, będzie chyba prościej, jeżeli państwo nie macie sprzeciwu, żeby oszczędzić te tytuły, bo wia-
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domo, że wszyscy radni są w komisjach tylko zgłaszani i po prostu czytajmy
tylko nazwiska, będzie troszkę szybciej.”
Przew. RM J. Pakuła „Dobrze. Dziękuję za tę uwagę. Kolejna komisja, jest
to Komisja Gospodarki Komunalnej. Kto z państwa radnych jest „za” powołaniem
Komisji Gospodarki Komunalnej w składzie: Leszek Daniewski, Adam Osiński,
Monika Kwiatkowska, Stanisław Kieroński, Mariusz Banach, Piotr Popiel, Zdzisław Drozd, Stanisław Brzozowski, Robert Derewenda i Magdalena Kamińska?”
Radny R. Derewenda „Panie przewodniczący, czy mogę jeszcze z tej Komisji
się jednak odpisać przed głosowaniem?”
Przew. RM J. Pakuła „Rozpocząłem głosowanie w tej chwili, świeci się… (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Jesteśmy w trakcie głosowania.
– (Radny T. Pitucha „Nie, jeszcze nikt nie zagłosował.”; Wiceprzew. RM
M. Nowak „Jest ogłoszona procedura głosowania, ale do samego głosowania,
panie przewodniczący nie doszło.”) – Czy pan chce zrezygnować z tej Komisji
jeszcze w tej chwili, tak?”
Radny R. Derewenda „Tak, chcę zrezygnować z tej Komisji, tak.”
Przew. RM J. Pakuła „Szanowni państwo, rozpoczęliśmy głosowanie. Weźcie
państwo pod uwagę w tym rozpoczętym głosowaniu, że pan radny Robert Derewenda zrezygnował z Komisji Gospodarki Komunalnej i ja bardzo proszę na
przyszłość nie robić takich rzeczy w trakcie głosowania – czy tego, czy każdego innego.
Głosowanie nr 22. Bardzo proszę, kto jest „za”? Kto z państwa radnych
jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, informuję, że przy 30 głosach „za” i 1 głosie „sprzeciwu” powołaliśmy Komisję Gospodarki Komunalnej.
Kolejna Komisja, jest to Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Kto
z państwa radnych jest „za” powołaniem Komisji w składzie: Elżbieta Dados,
Mariusz Banach, Maja Zaborowska, Monika Orzechowska, Marta Wcisło, Marcin Nowak, Piotr Popiel, Piotr Gawryszczak, Robert Derewenda i Beata Stepaniuk-Kuśmierzak?
Głosowanie nr 23. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za”? Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, przy 30 głosach „za”, 1 głosie „sprzeciwu” powołaliśmy Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Kolejną komisją będzie Komisja Kultury i Ochrony Zabytków. Bardzo
proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 24. Kto z państwa radnych jest „za” powołaniem Komisji
Kultury i Ochrony Zabytków w składzie: Maja Zaborowska, Zbigniew Jurkowski, Bartosz Margul, pani Magdalena Kamińska, pan Stanisław Kieroński, pani
Jadwiga Mach, pan Michał Krawczyk, pan radny Jakóbczyk Marcin, pani Małgorzata Suchanowska, pan Zbigniew Ławniczak, pan Stanisław Brzozowski?
Bardzo proszę, kto z państwa jest „za”? Proszę o zbliżenie karty do czytnika
i podniesienie ręki do góry. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
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Szanowni państwo, 28 głosów „za”, 3 głosy „przeciwne” – informuję, że
powołaliśmy Komisje Kultury i Ochrony Zabytków.
Kolejna komisja – będzie to Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
Proszę o określenie tematu. Kto z państwa radnych jest „za” powołaniem tej
Komisji w składzie: Dariusz Sadowski, Monika Kwiatkowska, Zbigniew Jurkowski, Magdalena Kamińska, Leszek Daniewski, Anna Ryfka, Bartosz Margul, Tomasz Pitucha, Zbigniew Ławniczak, Eugeniusz Bielak, Zdzisław Drozd.
Głosowanie nr 25. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” powołaniem
Komisji Sportu w takim właśnie składzie? Proszę o zbliżenie karty do czytnika.
Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 27 głosów „za”, 3 głosy „sprzeciwu”, 1 „wstrzymujący się” – informuję, iż powołaliśmy Komisję Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
Kolejna komisja – będzie to Komisja Samorządności i Porządku Publicznego. Bardzo proszę o określenie tematu, a ja zapytam: kto z państwa
radnych jest „za” powołaniem tej Komisji w składzie: pan Zbigniew Jurkowski,
pan Marcin Nowak, pani Monika Orzechowska, pan Adam Osiński, Mariusz
Banach, pan Piotr Gawryszczak, pan Piotr Breś, pan Radosław Skrzetuski.
Głosowanie nr 26. Kto z państwa jest „za”? Kto jest „przeciw”? Kto
„wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 31 osób głosowało – 29 głosów „za”, 2 głosy „sprzeciwu” – informuję, iż powołaliśmy Komisję Samorządności i Porządku Publicznego.
Kolejna komisja – będzie to Komisja ds. Rodziny. Bardzo proszę o określenie tematu, a ja zapytam: kto z państwa radnych jest „za” powołaniem Komisji ds. Rodziny w składzie: Monika Orzechowska, Jadwiga Mach, Zbigniew
Jurkowski, Marcin Nowak, Mariusz Banach, Elżbieta Dados, Stanisław Brzozowski, Piotr Gawryszczak, Robert Derewenda i Adam Osiński.
Głosowanie nr 27. Proszę bardzo, kto z państwa jest „za”? Kto jest
„przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu?
Głosowało 31 osób – 27 głosów „za”, 3 głosy „sprzeciwu”, 1 „wstrzymujący się” – informuję, iż powołaliśmy Komisję ds. Rodziny.
Kolejny punkt, jest to Komisja Oświaty i Wychowania. Mamy w tej Komisji na tę chwilę 13 chętnych osób. Będziemy głosować kandydatów do tej Komisji pojedynczo, wszystkich po kolei.
Poddaję więc pod głosowanie kolejno zgłoszonych kandydatów do Komisji Oświaty i Wychowania. Przed poddaniem tych kandydatów, przepraszam
jeszcze, informacja przed poddaniem tych kandydatur pod głosowanie, przypomnę, że zgodnie z § 66 naszego Statutu głosowanie zwykłą większością
głosów oznacza, że przechodzi kandydatura, która uzyskała większą liczbę
głosów „za”, niż „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie dolicza się do
żadnej z grup głosujących „za” lub „przeciw”. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób, przechodzi kandydatura, na która oddano największą
liczbę głosów. Jeżeli liczba głosów „za” była większa niż głosów „przeciw”,
Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania etapami, w ten sposób, że w kolejnych głosowaniach nie poddaje się pod głosowanie kandydatury, która uzyskała wcześniej najmniejszą liczbę głosów. Ale wracamy do Komisji Oświaty i Wychowania. Mamy 13 chętnych.
Szanowni państwo, jako pierwsza, pani radna Jadwiga Mach. Głosowanie nr
28. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” wyborem pani radnej Jadwigi Mach do
Komisji Oświaty i Wychowania? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa
radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
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Głosowało 31 osób – 19 głosów „za”, 10 głosów „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. Dziękuje bardzo za to głosowanie.
Kolejna kandydatura – będzie to kandydatura pani przewodniczącej
Marty Wcisło. Proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 29. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” wyborem pani Marty Wcisło do Komisji Oświaty i Wychowania? Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Głosowało 31 radnych – 21 głosów „za”, 8 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pana radnego Zbigniewa Jurkowskiego. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 30. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” tą kandydaturą? Kto jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 19 głosów „za”, 10 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Dziękuję.
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pana Leszka Daniewskiego.
Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 31. Kto z państwa radnych jest „za” kandydaturą pana
Leszka Daniewskiego, jako członka Komisji Oświaty i Wychowania? Proszę
o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto
„wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 19 głosów „za”, 12 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się.”
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pani radnej Beaty StepaniukKuśmierzak. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 32. Proszę bardzo, kto głosuje „za” panią radną Beatą
Stepaniuk-Kuśmierzak? Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto „wstrzymał
się” od głosu?
Informuję, że pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak otrzymała 19 głosów
„za”, 11 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pani radnej Elżbiety Dados.
Bardzo proszę o określenie tematu. Dziękuję.
Głosowanie nr 33. Kto z państwa radnych jest „za” tą kandydaturą? Proszę
o zbliżenie karty do czytnika. Kto jest „przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu?
19 głosów „za”, 10 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.”
Kolejna kandydatura – jest to pan Stanisław Kieroński. Bardzo proszę
o określenie tematu.
Głosowanie nr 34. Kto z państwa radnych jest „za”? – (Głos z sali „Powtórzmy.”) – Bardzo proszę o powtórzenie głosowania. Mamy określony temat. Jeszcze raz przystępujemy do głosowania. Przypominam, że głosujemy
„za” kandydaturą pana Stanisława Kierońskiego, jako członka Komisji Oświaty
i Wychowania. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za”? Kto jest „przeciw”? Kto
z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 20 głosów „za”, 11 głosów „przeciw”.
Kolejna kandydatura – to jest pan radny Tomasz Pitucha. Bardzo proszę
o określenie tematu.
Głosowanie nr 35. Bardzo proszę, kto jest „za” kandydaturą pana radnego Tomasza Pituchy, jako członka Komisji Oświaty i Wychowania? Proszę
o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto
„wstrzymał się” od głosu? Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosów „za” – 12, „przeciw” – 11, „wstrzymujących się” – 8.
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Kolejna kandydatura – jest to pan Marcin Jakóbczyk. Bardzo proszę
o określenie tematu.
Głosowanie nr 36. Kto z państwa jest „za”? Bardzo proszę o zbliżenie
karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 29 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Kolejna kandydatura – jest to pan radny Zbigniew Ławniczak. Bardzo
proszę o określenie tematu. – (Głos z sali „Proszę powtórzyć.”) – Kolejna
kandydatura będzie to kandydatura pana Zbigniewa Ławniczaka.
Głosowanie nr 37. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” tą kandydaturą? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu? Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, 29 głosów „za” i 2 głosy „wstrzymujące się”.
Kolejna kandydatura – jest to pan Zdzisław Drozd. Bardzo proszę
o określenie tematu.
Głosowanie nr 38. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za”? Kto
jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 30 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.
Kolejna kandydatura – jest to pan radny Piotr Popiel. Proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 39. Kto z państwa jest „za”? Kto z państwa radnych jest
„przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 11 głosów „za”, 8 „przeciw”, 12 „wstrzymujących się”.
I ostatnia kandydatura do tej Komisji – jest to pan radny Robert Derewenda. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 40. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za”? Kto
jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 27 głosów „za” i 4 „wstrzymujące się”.
W rezultacie tego głosowania podjęliśmy uchwałę w sprawie składu komisji Oświaty i Wychowania w składzie: pani Jadwiga Mach, pani Marta Wcisło, pan Zbigniew Jurkowski, pan Leszek Daniewski, pani Beata StepaniukKuśmierzak, pani Elżbieta Dados, pan Stanisław Kieroński, pan Marcin Jakóbczyk, pan Zbigniew Ławniczak, pan Zdzisław Drozd, pan Robert Derewenda.
(oklaski)
Przechodzimy do kolejnego punktu – jest to wybór przewodniczących
komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. Przypominam, że sposób wyboru przewodniczących komisji stałych Rady reguluje
w sposób dość ogólny § 76 Statutu Miasta, którego ust. 1 mówi… Szanowni
państwo, ja wrócę do poprzedniego punktu, przepraszam bardzo.
W rezultacie tego głosowania podjęliśmy uchwałę sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, a we wcześniejszych głosowaniach podjęliśmy
uchwałę w sprawie składów komisji stałych Rady Miasta Lublin. – (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Jedną uchwałę w sprawie składów stałych
komisji Rady Miasta, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nr 5/I/2018 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu
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AD. 5. 6. WYBÓR PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA
LUBLIN, Z WYJĄTKIEM KOMISJI REWIZYJNEJ
Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 6-1) stanowi załącznik
nr 19 do protokołu
Przew. RM J. Pakuła „Przepraszam bardzo. Wracamy do kolejnego punktu –
jest to wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. Przypominam, że sposób wyboru przewodniczących
komisji stałych Rady reguluje w sposób dość ogólny § 76 Statutu Miasta, którego ust. 1 mówi, że pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany
spośród członków komisji. Ponieważ zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie
gminnym uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym,
również i wybór przewodniczących naszych komisji musimy przeprowadzić
zgodnie z tym przepisem, a więc w głosowaniu jawnym. Oczywiście głosować
będziemy oddzielnie nad kandydaturami na przewodniczących poszczególnych komisji. Dokonanie wyboru przewodniczących komisji będzie równoznaczne z podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych o treści zaproponowanej w projekcie na druku nr 6-1.
Czy mają państwo jakieś uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to proszę teraz
państwa o zgłaszanie kandydatur na przewodniczących komisji. Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Krawczyk.”
Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący!
Panie Prezydencie! Wysoka Rado! W imieniu Klubu Prezydenta Krzysztofa
Żuka zgłaszam następujące kandydatury na przewodniczących komisji: Komisja Budżetowo-Ekonomiczna – radny Bartosz Margul, Komisja ds. Rodziny –
Monika Orzechowska.”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę, wolniej; do spraw Rodziny, tak?”
Przew. Klubu PKŻ M. Krawczyk „Monika Orzechowska, Komisja Gospodarki
Komunalnej – Leszek Daniewski, Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – Maja
Zaborowska, Komisja Oświaty i Wychowania – Jadwiga Mach, Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska – Anna Ryfka, Komisja Samorządności i Porządku Publicznego – Zbigniew Jurkowski, Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku – Dariusz Sadowski i Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – Elżbieta Dados. Dziękuję bardzo.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś kandydatury?”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Oczywiście.”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Komisja Rozwoju – Radosław Skrzetuski, Komisja…”
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Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę wolniej. Komisja Rozwoju?”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Komisja Samorządności – Piotr Gawryszczak, Komisja Sportu – Eugeniusz Bielak, Komisja Budżetowa – Zbigniew
Ławniczak, Komisja Rodziny – Robert Derewenda, Komisja Gospodarki – Stanisław Brzozowski, Komisja Kultury Małgorzata Suchanowska, Komisja Oświaty – Marcin Jakóbczyk, Komisja Zdrowia – Piotr Popiel, Komisja Rewizyjna…
A, była już.”
Przew. RM J. Pakuła „Czy pan przewodniczący Gawryszczak poda mi to samo wolniej, czy mam sobie odsłuchać z taśmy? Nie da się odsłuchać. Ja zadałem pytanie: czy pan przewodniczący Piotr Gawryszczak poda mi to samo
wolniej? Bo ja zdążyłem zapisać pierwsze nazwisko – Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki – pan Radosław Skrzetuski.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Mógłbym być złośliwy i powiedzieć, że
nie podam więcej, ale nie chcę tego robić, natomiast rzeczywiście proszę bardzo, będę powoli czytał.”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Komisja Rozwoju, Urbanistyki i Ochrony
Środowiska – Radosław Skrzetuski, Komisja Samorządności i Porządku Publicznego – Piotr Gawryszczak, Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku – Eugeniusz Bielak, Komisja Budżetowo-Ekonomiczna – Zbigniew Ławniczak (dobrze, czy nie za szybko?).”
Przew. RM J. Pakuła „Tak, słucham dalej.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Dobrze. Komisja Gospodarki Komunalnej
– Stanisław Brzozowski, Komisja ds. Rodziny – Robert Derewenda, Komisja
Zdrowia i Pomocy Społecznej – Piotr Popiel, Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – Małgorzata Suchanowska.”
Przew. RM J. Pakuła „Jeszcze raz mogę prosić?”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Ale które?”
Przew. RM J. Pakuła „Ostatnią.”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Komisja Kultury i Ochrony Zdrowia –
Małgorzata Suchanowska… (śmiechy z sali) – Ochrony Zabytków.”
Przew. RM J. Pakuła „Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – Małgorzata Suchanowska, tak?”
Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Tak. I Komisja Oświaty i Wychowania –
Marcin Jakóbczyk. Wszystkie, panie przewodniczący?”
Przew. RM J. Pakuła „Tak.”
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Przew. Klubu PiS P. Gawryszczak „Dziękuję.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie
widzę. Wobec tego, że nie ma więcej zgłoszeń, zamykam listę kandydatów.
Zapytam, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie. Pan Bartosz Margul?”
Radny B. Margul „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Zbigniew Ławniczak?”
Radny Z. Ławniczak „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pani Anna Ryfka?”
Radna A. Ryfka „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Radosław Skrzetuski?”
Radny R. Skrzetuski „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Leszek Daniewski?”
Radny L. Daniewski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Stanisław Brzozowski?”
Radny S. Brzozowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pani Elżbieta Dados?”
Radna E. Dados „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Piotr Popiel?”
Radny P. Popiel „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pani Jadwiga Mach?”
Radna J. Mach „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Marcin Jakóbczyk?”
Radny M. Jakóbczyk „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pani Maja Zaborowska?”
Radna M. Zaborowska „Wyrażam zgodę.”
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Przew. RM J. Pakuła „Pani Małgorzata Suchanowska?”
Radna M. Suchanowska „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Dariusz Sadowski?”
Radny D. Sadowski „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Eugeniusz Bielak?”
Radny E. Bielak „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Zbigniew Jurkowski?”
Radny Z. Jurkowski „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Piotr Gawryszczak?”
Radny P. Gawryszczak „Tak.”
Przew. RM J. Pakuła „Pani Monika Orzechowska?”
Radna M. Orzechowska „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan Robert Derewenda?”
Radny R. Derewenda „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Przed poddaniem kandydatur pod
głosowanie przypomnę, że zgodnie z § 66 naszego Statutu głosowanie zwykłą
większością głosów oznacza, że przechodzi kandydatura, która uzyskała
większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” lub „przeciw”. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób, przechodzi kandydatura, na którą oddano
największą liczbę głosów, jeżeli liczba głosów „za” była większa niż liczba głosów „przeciw”. Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania etapami w ten sposób, że w kolejnych głosowaniach nie poddaje się pod głosowanie
kandydatury, która uzyskała wcześniej najmniejszą liczbę głosów. Rozpoczynamy głosowanie poszczególnych kandydatur.
Kto z państwa radnych jest „za” powierzeniem funkcji przewodniczącego
Komisji Budżetowo-Ekonomicznej panu Bartoszowi Margulowi? Proszę
o określenie tematu. Pani przewodnicząca, widzę, się zastanawia.
Głosowanie nr 41. Kto z państwa jest „za” tą kandydaturą? Proszę
o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu? Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, głosowało 31 osób – 19 „za”, 10 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Poddajemy drugą kandydaturę pod głosowanie. Kto z państwa radnych
jest „za” powierzeniem funkcji przewodniczącego Komisji Budżetowo-
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Ekonomicznej panu radnemu Zbigniewowi Ławniczakowi. Proszę o określenie
tematu.
Głosowanie nr 42. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest „za”? Kto
z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 12 głosów „za”, 7 „przeciw, 12 „wstrzymujących się”.
Stwierdzam, że na przewodniczącego Komisji Budżetowo-Ekonomicznej wybrany został pan radny Bartosz Margul. Gratuluję. Bardzo proszę, pan radny
Bartosz Margul.”
Radny B. Margul „Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem tylko podziękować bardzo państwu i zapraszam w poniedziałek o godzinie 10.00 do tej sali.
Przepraszam, bo już wiele osób pytało o ten termin – on wynika z harmonogramu, z kalendarza pani skarbnik. To będzie… nie, nie, w poniedziałek,
w poniedziałek o godzinie 10.00. Będą.”
Przew. RM J. Pakuła „Panie przewodniczący, może nie teraz ta dyskusja, na
pewno jeszcze dzisiaj będzie czas. Doprowadźmy do końca głosowanie.”
Radny B. Margul „Dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo.”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę, głosujemy teraz przewodniczącego
Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. Bardzo proszę
o określenie tematu – jako pierwszą kandydaturę pani Anny Ryfki.
Głosowanie nr 43. Kto z państwa radnych jest „za” kandydaturą pani
Anny Ryfki na przewodniczącą Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony
Środowiska? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 19 głosów „za”, 9 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Dziękuję za to głosowanie.
Bardzo proszę o określenie tematu – głosujemy kandydaturę pana Radosława Skrzetuskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska.
Głosowanie nr 44. Kto z państwa radnych jest „za”? Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, informuję, że jest 11 głosów „za”, 6 „przeciw”,
12 „wstrzymujących się”.
Tym samym informuję, stwierdzam, że na przewodniczącą Komisji
Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska wybrana została pani radna Anna Ryfka. W sprawie podziękowań udzielę pani głosu, innych informacji
nie. Bardzo proszę.”
Radna A. Ryfka „Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego głosowania – będzie to głosowanie na wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej. Proszę o określenie tematu – jako pierwszą przegłosujemy kandydaturę pana Leszka Daniewskiego.
Głosowanie nr 45. Kto z państwa radnych jest „za”? Kto jest „przeciw”?
Kto „wstrzymał się” od głosu?
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Szanowni państwo, 19 głosów „za”, 7 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”.
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pana radnego Stanisława
Brzozowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Proszę
o określenie tematu – jest.
Głosowanie nr 46. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” tą kandydaturą? Proszę o przyłożenie karty do czytnika. Kto z państwa jest „przeciw”? Kto
„wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 11 głosów „za”, 7 „przeciw”, 13 „wstrzymujących się”.
Tym samym informuję, że na przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej wybrany został pan Leszek Daniewski. Bardzo proszę, panie
przewodniczący.”
Radny L. Daniewski „Bardzo dziękuję państwu.”
Przew. RM J. Pakuła „Przechodzimy do kolejnego głosowania – jest to wybór
przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Jako pierwszą przegłosujemy kandydaturę pani Elżbiety Dados – bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 47. Kto z państwa radnych jest „za” tą kandydaturą? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa jest „przeciw”? Kto „wstrzymał
się” od głosu?
Szanowni państwo, informuję, że jest 19 głosów „za”, 7 „przeciw”,
5 „wstrzymujących się”.
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pana radnego Piotra Popiela
na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 48. Kto z państwa radnych jest „za” tą kandydaturą? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw? Kto
„wstrzymał się” od głosu?
11 głosów „za”, 5 „przeciw”, 15 „wstrzymujących się”.
Stwierdzam, że na przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej została wybrana pani radna Elżbieta Dados.”
Radna E. Dados „Ja dziękuję państwu bardzo, z opóźnieniem, ale zawsze lepiej późno, niż wcale. Dziękuję bardzo.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego głosowania – jest
to przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania. Jako pierwszą będziemy
głosować kandydaturę pani radnej Jadwigi Mach.
Głosowanie nr 49. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za”? Kto jest
„przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu?
Informuję, że pani radna Jadwiga Mach otrzymała 20 głosów „za”,
8 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.”
Radna J. Mach „Dziękuję bardzo tym, którzy głosowali „za”, ale także i tym,
którzy „przeciw”.”
Przew. RM J. Pakuła „Kolejne głosowanie – to jest głosowanie na pana Marcina Jakóbczyka, jak przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania. Temat mamy określony.
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Głosowanie nr 50. Bardzo proszę, kto jest „za”? Kto z państwa jest
„przeciw”? Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?”
Radna M. Suchanowska „Panie przewodniczący, proszę powtórzyć głosowanie.”
Przew. RM J. Pakuła „Ale w tej chwili się pojawiły wyniki, w momencie, kiedy…”
Radna M. Suchanowska „Ale jeszcze pan nie ogłosił. – (Radny P. Gawryszczak „No, nie, bez przesady, Małgosiu, no, daj spokój.”) – No, ale…”
Przew. RM J. Pakuła „Dobrze, powtórzymy to głosowanie, pani radna, ale
proszę się decydować…”
Radna M. Suchanowska „Przepraszam bardzo…”
Przew. RM J. Pakuła „…wtedy, kiedy jest na to pora. Pani się zdecydowała
w momencie, kiedy wszyscy państwo widzieli, a ja nie zdążyłem przeczytać…”
Radna M. Suchanowska „Jest godzina… 21.00 dochodzi, panie przewodniczący.”
Przew. RM J. Pakuła „Ale co to ma do rzeczy? – (Radny S. Brzozowski „Do
protokołu, że wolą twoją było głosowanie „za”, no. Wystarczy, nie?”) – Bardzo
proszę o powtórzenie tego głosowania. – (Radny S. Brzozowski „Tak, jakby
to było ważne głosowanie…”) – Przecież pani radna widziała ten błąd wcześniej. Dało się zareagować wcześniej.”
Radna M. Suchanowska „Ale mówiłam, tylko, że nie do mikrofonu.” (śmiechy
z sali)
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę, głosujemy jeszcze raz. Głosowanie
nr 50. Kto z państwa radnych jest „za”? Bardzo proszę. Przypominam, że głosujemy kandydaturę pana Marcina Jakóbczyka na przewodniczącego Komisji
Oświaty i Wychowania. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa
„wstrzymał się” od głosu?
12 głosów „za”, 2 „przeciw”, 17 „wstrzymujących się”.
Informuję, stwierdzam, że na przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania wybrana została pani radna Jadwiga Mach. Gratuluję.”
Radna J. Mach „Dziękuję jeszcze raz.”
Przew. RM J. Pakuła „Kolejne głosowanie – jest to wybór przewodniczącego
Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Jako pierwszą poddam pod głosowanie
kandydaturę pani Mai Zaborowskiej – mamy określony temat.
Głosowanie nr 51. W takim razie bardzo proszę, kto z państwa jest „za”
tą kandydaturą? Kto z państwa jest „przeciw”? Kto „wstrzymał się” od głosu?
Pani Maja Zaborowska otrzymała 19 głosów „za”, 11 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pani radnej Małgorzaty Suchanowskiej na przewodniczącą Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Proszę
o określenie tematu. Dziękuję bardzo.
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Głosowanie nr 52. Kto z państwa jest „za” tą kandydaturą? Proszę
o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Bardzo
proszę o powtórzenie głosowania. Powtarzamy głosowanie. Kto z państwa jest
„za”? Przypominam, że głosujemy „za” kandydaturą pani Małgorzaty Suchanowskiej na przewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Kto jest
„za” – jeszcze raz? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa
radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 12 głosów „za”, 5 „przeciw”, 13 „wstrzymujących się”.
Informuję i stwierdzam, że na przewodniczącą Komisji Kultury i Ochrony
Zabytków wybrana została pani radna Maja Zaborowska. Gratuluję.”
Radna M. Zaborowska „Serdecznie państwu dziękuję za głosy.”
Przew. RM J. Pakuła „Kolejne głosowanie – będzie to głosowanie dotyczące
przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Jak o pierwszą
poddam pod głosowanie kandydaturę pana Dariusza Sadowskiego.
Głosowanie nr 53. Kto z państwa radnych jest „za”? Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 19 głosów „za”, 7 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”.
Jako kolejną poddam kandydaturę pana Eugeniusza Bielak, jako kandydata
na przewodniczącego tej samej Komisji – Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
Głosowanie nr 54. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” tą kandydaturą? Kto jest „przeciw”? Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, pan radny Bielak otrzymał 12 głosów „za”, 3 „przeciw”, 16 „wstrzymujących się”.
Stwierdzam, że na przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku wybrany został pan radny Dariusz Sadowski. Gratuluję.”
Radny D. Sadowski „Dziękuję paniom i panom radnym.”
Przew. RM J. Pakuła „Przechodzimy do kolejnego głosowania – będzie to
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego. Kandydat na przewodniczącego tej Komisji, jako pierwszy, pan radny Zbigniew Jurkowski. Bardzo proszę
o określenie tematu.
Głosowanie nr 55. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” tą kandydaturą? Kto jest „przeciw”? Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Pan radny Jurkowski otrzymał 21 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”
i 4 „wstrzymujące się”.
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pana radnego Piotra Gawryszczaka na przewodniczącego tej samej Komisji, czyli Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.
Głosowanie nr 56. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za”? Proszę
o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
13 głosów „za”, 7 „przeciw”, 11 „wstrzymujących się”.
Stwierdzam, że na przewodniczącego Komisji Samorządności i Porządku Publicznego wybrany został pan radny Zbigniew Jurkowski. Gratuluję.”
Radny Z. Jurkowski „Dziękuję bardzo.”
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Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję. Kolejne glosowanie – będzie to głosowanie
na przewodniczącego Komisji ds. Rodziny. Jako pierwszą poddam pod głosowanie kandydaturę pani Moniki Orzechowskiej.
Głosowanie nr 57. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest „za” tą
kandydaturą? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto jest „przeciw”? Kto
„wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, 19 głosów „za”, 6 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”.
Kolejna kandydatura – jest to kandydatura pana Roberta Derewendy na
przewodniczącego Komisji ds. Rodziny. Proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 58. Kto z państwa radnych jest „za”? – (Głos z sali „Proszę o powtórzenie.”) – Bardzo proszę o powtórzenie głosowania. Przypominam, że głosujemy kandydaturę pana Roberta Derewendy na przewodniczącego Komisji ds. Rodziny. Kto z państwa jest „za” tą kandydaturą? Proszę
o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Kto
„wstrzymał się” od głosu?
Szanowni państwo, głosowało 30 osób – 11 głosów „za”, 1 „przeciw”,
18 „wstrzymujących się”.
Stwierdzam, że na przewodniczącą Komisji ds. Rodziny wybrana została pani radna Monika Orzechowska. Gratuluję. Bardzo proszę.”
Radna M. Orzechowska „Dziękuję wszystkim państwu bardzo serdecznie.”
Przew. RM J. Pakuła „Szanowni państwo, stwierdzam, że przewodniczącymi
poszczególnych komisji stałych Rady Miasta Lublin zostali wybrani następujący radni: Komisja Budżetowo-Ekonomiczna – pan radny Bartosz Margul; Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska – pani Anna Ryfka;
Komisja Gospodarki Komunalnej – pan radny Leszek Daniewski; Komisja
Zdrowia i Pomocy Społecznej – pani radna Elżbieta Dados; Komisja Oświaty
i Wychowania – pani Jadwiga Mach; Komisja Kultury i Ochrony Zabytków –
pani Maja Zaborowska; Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku – pan Dariusz
Sadowski; Komisja Samorządności i Porządku Publicznego – pan Zbigniew
Jurkowski i Komisja ds. Rodziny – pani radna Monika Orzechowska.
W rezultacie tego wyboru Rada podjęła uchwałę o następującej treści:
Uchwała nr 6/I/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem
Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), § 76 ust. 1 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin
z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486,
z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr 5/I/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem
Komisji Rewizyjnej – Rada Miasta Lublin stwierdza, co następuje:
§ 1 Przewodniczącymi poszczególnych komisji stałych Rady Miasta Lublin zostali wybrani następujący radni:
1) Bartosz Margul – Budżetowo-Ekonomicznej;
2) Anna Ryfka – Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska;
3) Leszek Daniewski – Gospodarki Komunalnej;
4) Elżbieta Dados – Zdrowia i Pomocy Społecznej;
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5) Jadwiga Mach – Oświaty i Wychowania;
6) Maja Zaborowska – Kultury i Ochrony Zabytków;
7) Dariusz Sadowski – Sportu, Turystyki i Wypoczynku;
8) Zbigniew Jurkowski – Samorządności i Porządku Publicznego;
9) Monika Orzechowska – do spraw Rodziny.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/I/2018 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu

AD. 5. 7. WSKAZANIE WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBLIN
DO PODPISYWANIA POLECEŃ WYJAZDÓW
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBLIN

SŁUŻBOWYCH

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 7-1) stanowi załącznik
nr 21 do protokołu
Przew. RM J. Pakuła „Kolejny punkt – jest to wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
Szanowni państwo, informuję na wstępie, że kwestie związane z podróżami służbowymi radnych reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin. Zgodnie
z tym rozporządzeniem polecenia wyjazdów służbowych dla radnych podpisuje
przewodniczący rady, określając jednocześnie termin i miejsce wykonywanego
przez radnego zadania. Natomiast w przypadku wyjazdów służbowych przewodniczącego rady, ww. rozporządzenie wymaga, aby te czynności były dokonywane
przez wiceprzewodniczącego wskazanego przez radę. Stąd więc wynika konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały w tej sprawie został
państwu doręczony na druku nr 7-1. Czy mają państwo jakieś uwagi do zaproponowanego projektu? Nie widzę. Jeśli nie, to proszę teraz o wskazanie wiceprzewodniczącego, który będzie upoważniony do podpisywania delegacji. Jeśli mógłbym to zrobić ja, to ja proponuję panią wiceprzewodniczącą Martę Wcisło. Więcej
kandydatur nie widzę. Poddam w takim razie kandydaturę pani wiceprzewodniczącej Marty Wcisło… - (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Tak jest.
Poddaję w takim razie pod głosowanie całą uchwałę. Mamy określony temat.
Głosowanie nr 59. Kto z państwa radnych jest „za” podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest
„przeciw”? Kto z państwa radnych „wstrzymał się” od głosu?
Jednogłośnie – przy 28 głosach „za” (0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”) podjęliśmy przedmiotową uchwałę.”
Uchwała nr 7/I/2018 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu
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AD. 5. 8. PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA
MIESIĘCZNEGO DLA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 8-1) – projekt grupy
radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu
Przew. RM J. Pakuła „Kolejny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 8-1)
– projekt grupy radnych. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos
w tej sprawie? Nie widzę. Poddam w takim razie projekt pod głosowanie. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 60. Kto z państwa radnych jest „za” podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest
„przeciw”? Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Stwierdzam, że 27 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego dla
Prezydenta Miasta Lublin.”
Uchwała nr 8/I/2018 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu

AD. 5. 9. INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA
Przew. RM J. Pakuła „Kolejny punkt – są to Informacje Przewodniczącego
Rady Miasta i teraz bardzo proszę państwa radnych o uwagę. Informuję państwa radnych, że zgodnie z naszą uchwałą, podstawą do wypłacenia diety są
podpisy na listach obecności na początku i na końcu sesji. Dlatego też proszę
Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na podpisywanie obydwu list obecności. Usprawiedliwienia nieobecności na sesjach i komisjach Rady Miasta należy przedkładać w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji. Jak państwo zapewne już zauważyli, przy podpisywaniu list obecności są wydawane państwu karty do głosowania. Po zakończeniu każdej sesji, przy podpisywaniu listy obecności prosimy państwa o zwrot kart do pracowników Biura Rady obsługujących sesję. Karty do głosowania będą przechowywane w Biurze Rady Miasta i wydawane Państwu na początku kolejnej
sesji. Informuję również, że w dniu dzisiejszym otrzymali Państwo karty, będące kluczami do pokoju radnych, znajdującego się na parterze przy dyżurce
strażnika (pokój nr 1). Karty te przekazujemy państwu do codziennego użytku.
Na drugim piętrze Ratusza – uważajcie państwo – na drugim piętrze Ratusza, obok sekretariatu Biura Rady, znajdują się skrytki oznaczone państwa
imieniem i nazwiskiem, do których będzie wrzucana korespondencja papierowa, kierowana do państwa radnych. Po odbiór kluczy do tych skrytek proszę
zwrócić się do sekretariatu Biura Rady Miasta.
Kolejna informacja – informuję również państwa, że wszelkie materiały
(w tym projekty uchwał) na posiedzenia komisji i sesje Rady będą w wersji
elektronicznej umieszczane w systemie poczty elektronicznej Zimbra. Wiele
informacji na temat funkcjonowania Rady Miasta i funkcjonowania naszego
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samorządu znajdą państwo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.lublin.eu oraz na oficjalnym portalu miasta Lublin na stronie
www.lublin.eu. Wersje papierowe dokumentów (poza zawiadomieniami o posiedzeniach, będących podstawą zwolnienia na ten czas z pracy) nie będą
państwu doręczane. Dlatego też zwracam uwagę i proszę państwa o zabieranie na posiedzenia komisji i sesje Rady komputerów, które będą państwu wydawane przez Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin
w dniu 23 listopada br. (piątek) w sali obrad w Ratuszu, od godziny 14.00 –
przed szkoleniem, które rozpocznie się o godz. 16.30 – to jest jutro. Wydane
komputery będą służyły państwu radnym do sprawowania i realizacji mandatu.
Kolejna informacja – zwracam się do państwa radnych z prośbą o jak
najszybsze złożenie w sekretariacie Biura Rady wypełnionych ankiet, których
druki otrzymali państwo przy podpisywaniu listy obecności. Ankiety te proszę
wypełnić szczególnie starannie, bowiem dane z nich będą służyły Biuru Kadr
do przekazywania diet na państwa konta, a Biuru Rady do opracowania systemu komunikowania się z państwem. Pan radny Jurkowski jest proszony o to,
żeby zajął miejsce i nie przeszkadzał innym radnym zainteresowanym komunikatami.
Proszę również państwa radnych o jak najszybsze przekazanie do Biura
Rady swoich fotografii w celu wydania państwu legitymacji radnego. Zdjęcia te
będą również zeskanowane i umieszczone obok państwa nazwisk w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce dotyczącej Rady Miasta Lublin. Zdjęcia przeznaczone do publikacji w BIP mogą państwo przesyłać także drogą e-mailową
na adres: sesja@lublin.eu.
Wraz z materiałami przekazaliśmy państwu projekt budżetu miasta na
2019 r. Natomiast wśród pomocniczych aktów prawnych, umieszczonych
w przekazanym
państwu
segregatorze,
znajduje
się
uchwała
nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej.
Ze względu na to, że czeka nas bardzo intensywna praca nad przyszłorocznym budżetem, proszę państwa o szczególnie wnikliwe zapoznanie się
z powyższymi dokumentami.
Jednocześnie zwracam się do państwa z prośbą, aby wnioski do projektu budżetu przedstawiać na piśmie lub przesyłać drogą e-mailową. Harmonogram prac nad projektem budżetu miasta Lublin na 2019 rok został państwu
przekazany w dniu dzisiejszym w trakcie sesji. W harmonogramie znalazła się
propozycja, aby kolejna sesja Rady Miasta odbyła się w dniu 20 grudnia br.
Jest to sesja, na której uchwalany będzie budżet na 2019 rok i wieloletnia prognoza finansowa. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że państwo zaakceptowali ten termin. Przypominam – jest to 20 grudnia br. Nie słyszę sprzeciwu.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Radni! Informuję, że zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
1) osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach
stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat oraz
wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu
osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ
wyborczy. Radny otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania
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mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu. Niezłożenie przez
radnego wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia
komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził taką działalność gospodarczą jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności
gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Radni, ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym
pożyciu z radnym, nie mogą być członkami władz zarządzających
lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych
z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne. Jeżeli wybór lub powołanie nastąpiły
przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego, radny, jego
małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z radnym
jest obowiązana zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego. W razie nie zrzeczenia się stanowiska lub funkcji, radny, jego małżonek lub osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu z radnym, traci je z mocy prawa
po upływie 3 miesięcy od złożenia ślubowania.
Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.
Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez
radnego przed pierwszą sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich,
nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat
po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień.
Radni są obowiązani do złożenia przewodniczącemu rady gminy
oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową. Należy je złożyć przewodniczącemu Rady
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego
oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał
mandat. Składane oświadczenie na początek kadencji powinno
obejmować stan majątku istniejący na dzień objęcia mandatu
(tj. 22.11.2018 r.). W odniesieniu do dochodów należy wykazać dochód za okres od początku roku do dnia objęcia mandatu. Niezłożenie oświadczenia majątkowego, mimo upływu dodatkowego terminu,
o którym mowa w art. 24h ust. 5a, powoduje wygaśnięcie mandatu
radnego.
Kolejne oświadczenia radni są zobowiązani składać co roku do dnia
30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.
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Oświadczenia należy składać w dwóch oryginalnych egzemplarzach,
wypełnionych odręcznie lub komputerowo i własnoręcznie podpisanych,
w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe”.
Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć kopię zeznania podatkowego za rok poprzedni i jego ewentualnej korekty (w dwóch
egzemplarzach). Wskazane jest także, aby osoby, które nie mają
obowiązku składania zeznania podatkowego, przedłożyły dodatkowe
oświadczenie wyjaśniające przyczynę niedołączenia do oświadczenia majątkowego kopii takiego zeznania.
Druki oświadczeń majątkowych otrzymali państwo w dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem obrad sesji.”
Szanowni Państwo! Kolejny punkt – to jest zamknięcie… A, jeszcze pan
radny Bartosz Margul – bardzo proszę.”
Radny B. Margul „Panie Przewodniczący! Czy mogę skorzystać z czasu, bo
tutaj pojawia się wiele pytań odnośnie tego harmonogramu. Ten harmonogram, który zresztą państwo dostaliście, to przygotował przewodniczący Rady
Miasta i jeżeli chodzi o Komisję Budżetowo-Ekonomiczną, bo tutaj dużo pytań
pada, jest w tym wypadku jednorazowo w poniedziałek. Proszę się nie sugerować, że to zawsze będzie w poniedziałek, ale ta komisja musi się odbyć
przed posiedzeniami innych komisji. Będą tam odczytane przychody i koszty…
- (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia; inny głos z sali „Czemu nie po
południu?”) - Bo taki jest harmonogram, został przyjęty przez pana przewodniczącego, pan przewodniczący się może wytłumaczyć ewentualnie i Komisję
mamy o godzinie 10.00 w poniedziałek – to jest jednorazowo ta Komisja,
w związku z harmonogramem… - (Radna M. Suchanowska „Dlaczego tak
rano?”) – Tutaj, w „dwójce” będzie. Dziękuję.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuje bardzo za dodatkowe wyjaśnienia. Pan radny
Piotr Gawryszczak – bardzo proszę.”
Radny P. Gawryszczak „Tak. Panie Przewodniczący! W pana informacjach
dotyczących złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym jest informacja, że należy złożyć je panu przewodniczącemu w terminie 30 dni od dnia
złożenia ślubowania. I ja wyrażam taką wątpliwość, czy to jest rzeczywiście
zgodne z prawdą, ponieważ kiedy otrzymywaliśmy druki oświadczeń majątkowych, ja na przykład może coś pomyliłem, ale otrzymałem informację, że
w ciągu 7 dni mamy złożyć te oświadczenia majątkowe, więc czy tu nie wkradł
się jakiś błąd? Żeby później nie było jakichś problemów.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję panu przewodniczącemu za to pytanie. Bardzo proszę panów radców o udzielenie odpowiedzi panu przewodniczącemu
Piotrowi Gawryszczakowi, a wszyscy z ciekawością posłuchamy.”
Koordynator Biura Obsługi Prawnej Zbigniew Dubiel „Państwo Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Ustawa wyraźnie wskazuje na termin 30 dni od dnia złożenia ślubowania, jeśli chodzi o złożenie pierwszego
oświadczenia. Widocznie wkradł się jakiś błąd, za co przepraszamy. 30 dni od
dnia złożenia ślubowania, biorąc pod uwagę, że listopad ma 30 dni, a więc do
22 grudnia państwo powinniście to oświadczenie złożyć – tak, od dnia ślubo-
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wania, czyli do 22 grudnia w Biurze. – (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – Ależ oczywiście, według stanu na dzień ślubowania. Nie usłyszałem,
panie przewodniczący.”
Radny P. Gawryszczak „Panie przewodniczący…”
Przew. RM J. Pakuła „Zachowajmy, szanowni państwo, porządek, uznajmy
taką metodę, że najpierw podnosimy rękę, a potem ja udzielam głosu. Bardzo
proszę, pan radny Tomasz Pitucha.”
Radny T. Pitucha „Ja chciałem zapytać w kontekście tego oświadczenia majątkowego, czy tutaj jest wymagana kopia zeznania podatkowego? – (Głosy
z sali „Nie, nie, nie…”).”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę, panie mecenasie.”
Koordyn. BP Z. Dubiel „Już, szanowni państwo. Do pierwszego oświadczenia majątkowego – art. 24h ust. 4 radny jest zobowiązany dołączyć informację
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej – to
już państwo usłyszeliście – jeżeli taką działalność gospodarczą prowadził.
W związku z tym przepisy ustawy nie przewidują tutaj przedkładania do tego,
jeśli chodzi o to pierwsze oświadczenie. Jutro oczywiście precyzyjnie państwu
ci, którzy będą na szkoleniu, przedstawimy o 16.30.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Piotr Gawryszczak
się zgłaszał? Pan radny rezygnuje, tak? Bardzo proszę, pani radna Małgorzata
Suchanowska.”
Radna M. Suchanowska „Panie przewodniczący, a termin poprawek tych
oświadczeń, które na koniec kadencji składaliśmy, to dostaliśmy takie jakby
wskazówki błędów – do kiedy mamy to uzupełnić?”
Przew. RM J. Pakuła „Panie mecenasie, czy znamy odpowiedź? Bo tutaj,
zdaje się, nie został chyba żaden termin wyznaczony, o ile ja się orientuję.”
Radna M. Suchanowska „Nie jest określony termin?”
Głosy z sali „Może nie trzeba składać.”
Koordyn. BP Z. Dubiel „Jeszcze sprostowanie, proszę wybaczyć – wprowadziłem państwa w błąd. I z wytycznych wojewody i z ustawy wynika, że jednak
– przepraszam najmocniej – kopie oświadczenia za ostatni rok należy złożyć
majątkowego, a więc prostuję swoją wypowiedź, którą powiedziałem poprzednio. Natomiast… - (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia) – …zeznania
podatkowego, PIT-u, tak, PIT-u, tak, oczywiście… - (Głosy z sali – niemożliwe
do odtworzenia).”
Przew. RM J. Pakuła „Ale zaraz zadacie państwo kolejne pytania, ale dajcie
odpowiedzieć…”
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Koordyn. BP Z. Dubiel „Nie ma znaczenia; i tak wiem, że w wytycznych wojewody również znalazła się taka informacja – oczywiście PIT. Natomiast, jak
ja rozumiem, bo w tym momencie było pytanie, kiedy korektę należy złożyć,
tak? – (Radna M. Suchanowska „Tak, tak.”).”
Przew. RM J. Pakuła „Korektę do błędów wykazanych przez służby skarbowe
chyba.”
Koordyn. BP Z. Dubiel „Proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa, bo rozumiem,
że chodzi już o byłą kadencję, jeżeli ktoś z państwa chce złożyć taką korektę,
ustawa nie wskazuje żadnego terminu. No, mógłbym przyjąć – niezwłocznie,
natomiast nie ma tutaj wskazanego terminu, nie wiem, 14 dni, czy 30 dni. W
związku z tym ta korekta, jeżeli państwo chcecie złożyć, może być złożona w
dowolnym czasie, zapewne niezwłocznie, kiedy państwo żeście się zorientowali o tych, nazwijmy to, błędach.”
Radny L. Daniewski „Panie mecenasie, to nie jest korekta, tylko to jest wyjaśnienie złożonego…”
Koordyn. BP Z. Dubiel „Używaliście tego słowa „korekta”, dlatego ja je powtórzyłem.”
Przew. RM J. Pakuła „Panie radny Leszku Daniewski, najpierw proszę o podniesienie ręki do góry, a potem ja udzielę głosu. Pan radny Piotr Breś – bardzo
proszę.”
Radny P. Breś „Ja chciałem jeszcze dopytać, bo pan mecenas powiedział,
żebyśmy składali kopię PIT-u, rozumiem, za 2017 rok. Oświadczenie majątkowe, które musimy teraz złożyć, jest od 1 stycznia 2018 do 22 listopada
2018, czyli pytanie jest takie: a PIT składaliśmy – może nie wszyscy, bo chodzi
tutaj tylko o nowych radnych – PIT składaliśmy z oświadczeniem majątkowym
w kwietniu za 2017 rok. I teraz jeszcze raz musimy złożyć kopię tego samego
PIT-u, rozumiem, za 2017 rok, tak?”
Koordyn. BP Z. Dubiel „To jeszcze raz wyjaśnię, szanowni państwo. Nie
mam tych wytycznych wojewody, ale ustawa… - (Głosy z sali – niemożliwe
do odtworzenia) – Szanowni państwo, oczywiście źródłem prawa jest ustawa,
natomiast ustawa tutaj nie precyzuje, wyraźnie mówi się o tym, że oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT za rok poprzedni. I w tym wytycznych mamy, że jednak to dotyczy
wszelkich oświadczeń majątkowych, a więc również tych pierwszych, czyli
w tym przypadku rzeczywiście składacie państwo informację, oświadczenie
o stanie na dzień złożenia ślubowania, wraz z kopią PIT-u za poprzedni rok.
I tak tutaj, w tych wyjaśnieniach, które państwo też żeście otrzymali… - (Głos
z sali – wypowiedź niemożliwa do odtworzenia) – Tak, oczywiście dotyczy to
wszystkich państwa radnych, bez względu na to, czy państwo w poprzedniej
kadencji pełniliście ten mandat, czy też nie.”

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji (2018-2023) z dnia 22.11.2018 – BRM-II.0002.3.13.2018

61/63

Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję. Pan radny Zbigniew Ławniczak.”
Radny Z. Ławniczak „Panie mecenasie, ja wracam do tej sprawy. Mamy złożyć na stan właśnie dzisiejszy, czyli na dzisiejszy dzień – termin zawity. I teraz
państwo już od nas – mówię o tych radnych, którzy byli w poprzedniej kadencji
– te zeznania są zeskanowane i są publicznie udostępnione. Czy państwo jesteście w posiadaniu tych zeznań, czy państwo, nie wiem, co żeście z nimi…,
bo żeśmy w trzech egzemplarzach składali – jeden egzemplarz został dla
nas… W dwóch? No to ja nie rozumiem, że my, radni poprzedniej kadencji też
mamy od nowa składać. Ja wiem, że pan przeczytał przepis, który jest jasny,
nie wymaga tu jakiejś wykładni, natomiast czy my nadal musimy kserować
znowu zeznania z 2017 roku i dalej z załącznikami, dalej składać to wszystko
jeszcze raz?”
Koordyn. BP Z. Dubiel „Tak, oczywiście, szanowni państwo…”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę, panie mecenasie.”
Koordyn. BP Z. Dubiel „…ten obowiązek dotyczy wszystkich radnych, bez
względu na to, czy w poprzedniej kadencji pełnili swój mandat, czy też nie.”
Przew. RM J. Pakuła „Pan radny Piotr Popiel.”
Radny P. Popiel „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja na
ostatniej sesji zwracałem się z prośbą, aby zaprosić na to najbliższe spotkanie
organizacyjne naczelników urzędów skarbowych, czy też osoby przez nich upoważnione, z tej przyczyny, że szanowni państwo, oprócz tego, co tutaj pada, na
tej sali, są jeszcze rozbieżności w interpretowaniu prawa pomiędzy samymi urzędami skarbowymi; to wynika i z dyskusji pomiędzy nami samymi. Zatem chciałbym naprawdę usłyszeć od osób kompetentnych, które te zeznania przyjmują
w samych urzędach skarbowych, jak one powinny być wypełnione, szanując
oczywiście wiedzę i doświadczenie osób tutaj obecnych. Dziękuję.”
Przew. RM J. Pakuła „Proszę bardzo, pan radny Dariusz Sadowski.”
Radny D. Sadowski „Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, ale ja tu widzę
jakąś niekonsekwencję, no, bo jak rozumiem, oświadczenie majątkowe jest
składane za okres od 1 stycznia 2018 do 22 listopada 2018, a załącznik do tego oświadczenia będzie odnosił się zupełnie do innego okresu, więc mam pytanie – jak mi pozwolicie państwo, to je zadam – mam pytanie, czy jest wprost
odniesienie w ustawie, czy pan mecenas wywodzi to jedynie z wytycznych
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego? Dziękuję bardzo.”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo proszę panie mecenasie.”
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Koordyn. BP Z. Dubiel „Szanowni państwo, ja jeszcze raz powtórzę – ustawa
mówi w sposób następujący: „oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni, jego korektą
składa się w dwóch egzemplarzach… i tak dalej”, więc ustawa nie precyzuje,
czy chodzi o pierwsze, czy o kolejne. Ja powiem tak: ja się zgodzę z tą argumentacją, że jeśli ustawodawca nie doprecyzował, że nie dotyczy to pierwszego oświadczenia i te wytyczne dał nam organ, który bada również te oświadczenia, w związku z tym myślę, że zasadnym jest jednak zastosować się –
oczyw8iście to państwo ostatecznie zadecydujecie. – (Głosy z sali – niemożliwe do odtworzenia).”
Radny P. Breś „Ostatnie dwa słowa, panie przewodniczący…”
Przew. RM J. Pakuła „No, dobrze, ale szanowni państwo, z ustawodawcą
chcecie dyskutować?”
Radny P. Breś „Panu radnemu Sadowskiemu wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje – dlatego się tak dzieje, ponieważ nowi radni, którzy teraz zostali radnymi,
nie składali do miasta oświadczenia majątkowego za rok 2017, ale będą musieli, dlatego, że zostali radnymi, więc muszą przestawić za poprzedni rok zeznanie, a ci, którzy składali, ja miałem pytanie wtedy, dlaczego mamy jeszcze
raz, ale jeżeli mamy za poprzedni i za ten, bieżący, to składamy obydwa,
włącznie z PIT-em za poprzedni.”
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuje bardzo. Nie widzę więcej głosów, myślę, że
większość kwestii została wyjaśniona, reszta jutro na szkoleniu, szanowni
państwo….”
Radna M. Suchanowska „Panie przewodniczący, kończmy te obrady, no.”
Przew. RM J. Pakuła „Bardzo państwa proszę – jeszcze jedno zdanie pan sekretarz na tematy, o których przed chwilą rozmawialiśmy.”
Sekretarz A. Wojewódzki „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jeżeli chodzi o jutrzejsze szkolenie, to postaramy się państwu powiedzieć na temat
oświadczeń majątkowych i tych wszystkich niuansów, natomiast nie jest zaproszony na jutrzejsze spotkanie żaden naczelnik urzędu skarbowego, z uwagi na to, że przynajmniej kilku by musiało przyjść, mało tego – żaden naczelnik
urzędu skarbowego nie przyjmie takiego zaproszenia z punktu widzenia oceny
oświadczeń majątkowych, z tego powodu, że będzie realizował później tę
ocenę i proszę państwa, przepisy jasno określają, w jaki sposób oświadczenie
majątkowe ma być wypełnione. Dziękuję bardzo.”
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AD. 5. 10. ZAMKNIĘCIE OBRAD
Przew. RM J. Pakuła „Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie
podziękować panu sekretarzowi za rozpoczęcie dzisiejszych obrad, pani
przewodniczącej Elżbiecie Dados za doskonały początek i wszystkim państwu
za uczestnictwo w dzisiejszej sesji… - (Radny D. Sadowski „Panie przewodniczący, a ja się jeszcze zgłaszam, panie przewodniczący, jeszcze się zgłaszam…”) – Zamykam I sesję Rady Miasta Lublin VIII kadencji.”

Protokołowała:

Sekretarz Miasta Lublin
/-/ Andrzej Wojewódzki

/-/ Katarzyna Bisak

Przewodnicząca obrad
/-/ Elżbieta Dados

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła

