BRM-III.0014.9.1.2019

P R OT O K Ó Ł
nr 3/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 28 stycznia 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyło 7-ciu członków Komisji, zgodnie z załączonymi
listami obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą
obecności (zał. 3):
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. „Każdy ma talent, trzeba tylko go znaleźć.” - prelegent dr Tomasz Knopik,
psycholog, pracownik naukowy UMCS
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
2.1. przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących
mieszkańców Lublina (druk nr 113-1) - projekt grupy radnych,
2.2. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 107-1),
2.3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr
100-1).
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w 2018 roku (druk nr 79-1).
4. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 20 grudnia
2018 r. - 18 stycznia 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu
Miasta Lublin w dniach 19-31 stycznia 2019 r. (druk nr 105-1).
5. Sprawy wniesione.
Projekt uchwały, ujęty w ppkt 2.1. (druk nr 113-1) został wprowadzony do porządku
posiedzenia w trakcie jego ustalania.
Adn. 1.
Informacji na temat pracy z uzdolnioną młodzieżą, w tym konieczności stworzenia
warunków i mechanizmów umożliwiających dalszy rozwój wybitnie uzdolnionych uczniów,
a następnie wykorzystanie ich potencjału, udzielił Komisji dr Tomasz Knopik, psycholog
i pracownik naukowy UMCS. Komisja wysłuchała przedstawionych informacji.
Adn. 2.1.
Projekt uchwały grupy radnych w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego
w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina został poddany pod dyskusję.
Obecny na posiedzeniu Komisji mieszkaniec miasta i przedstawiciel Lubelskiego
Alarmu Smogowego Pan Andrzej Filipowicz przytaczał argumnty przeciwko
planowanemu referendum, tłumacząc, że sprawy planistyczne nie podlegają procedurze
referendum. Ponadto referendum nie powinno rozstrzygać spraw indywidualnych, a
wniosek dotyczy jednego przedsiębiorcy. Referendum w sprawie planistycznej nie może
być obligatoryjne, a ewentualnie konsultacyjne.
Prezes Fundacji Wolności Pan Krzysztof Jakubowski nadmienił, że fundacja
złożyła do Rady Miasta petycję aby miasto skonsultowało, jak proponował wstępnie Pan
Prezydent, pytanie referendalne z mieszkańcami i podała w petycji warianty pytań jakie
można zaproponować oraz wniosek o rozszerzenie referendum o dodatkowe pytania.
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Obecni na posiedzeniu mieszkańcy miasta z terenów przyległych do górek
czechowskich, nie zgadzali się z propononowaną formą pytania, które ich zdaniem
sugeruje odpowiedź, zarzucali też zbyt duże jego skomplikowanie i przypominali, że
Prezydent Miasta obiecał że będzie ono konsultowane przed przyjęciem przez Radę
Miasta z mieszkańcami, a okazuje się, że przygotowany projekt będzie opiniowany przez
Radę Miasta na najbliższej sesji w dn. 31 stycznia br.
Proponowaną treść pytania referendalnego oraz zasadność przyjęcia projektu w
przedstawionej formie bronili natomiast autorzy projektu uchwały, radni: Marcin Nowak,
Adam Osiński, Marcin Bubicz i Zbigniew Jurkowski. Radny Marcin Nowak wyjaśniał,
że czuje się odpowiedzialny za zaproponowane w projekcie pytanie referendalne i Jego
zdaniem wyczerpuje ono ideę tego co miałoby być zrobione. Referendum jest pewną
formą plebiscytu i w ten sposób społeczeństwo wyraża swoją opinię.
Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki, odnosząc się do zarzutów
mieszkańców, podkreślał, że nie można zarzucać, że projekt jest przygotowany niezgodnie
z prawem bo złożyła go grupa radnych, upoważniona do składania projektów, był on
zaopiniowany jak każdy projekt przez radcę prawnego pod kątem zgodności z prawem i
tylko takie projekty są kierowane pod obrady Rady Miasta.
Wniosek Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Jurkowskiego o zamknięcie
dyskusji i przejście do głosowania został przyjęty w głosowaniu: 4 "za", 2 "przeciw",
1 "wstrzymujący się", wobec czego projekt został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 2 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Adn. 2.2.
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin został, wobec
braku pytań ze strony Komisji, poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Adn. 2.3.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin został decyzją Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 7 osób „za”.
Adn. 3.
Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania został poddany pod
głosowanie, gdyż radni nie zgłaszali dodatkowych pytań w tej sprawie.
Projekt obwieszczenia został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 7 osób „za”.
Adn. 4.
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w 2018 roku. Na pytanie radnego Piotra Bresia czy Komisja
zajmowała się problemami mieszkańców ul. Wapiennej, którzy są zalewani, Sekretarz
Miasta Pan Andrzej Wojewódzki poinformował, że w ubiegłym roku Komisja nie
zajmowała się tym tematem.
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Adn. 5.
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 20
grudnia 2018 r. - 18 stycznia 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 19-31 stycznia 2019 r.
Adn. 6.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Jurkowski powiadomił członków Komisji o
piśmie jaki Poseł na Sejm RP Pan Jakub Kulesza przysłał do Rady Miasta, przypominając,
że Rada nie zaopiniowała dotąd projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy
położonego w granicach administracyjnych miasta Lublin t.j. „Skweru Tarasa
Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców” (druk nr 519-1), a projekt nie
może być zaopiniowany do czasu aż zaopiniują go komisje, do których został odesłany, w
tym Komisja Samorządności i Porządku Publicznego. Wobec powyższego
Przewodniczący Z.Jurkowski zaproponował, aby przed wydaniem przez Komisję opinii w
tej sprawie projekt został skierowany przez Prezydenta Miasta do zaopiniowania przez
właściwe Rady Dzielnic.
Wniosek o przekazanie przedmiotowego projektu uchwały Prezydentowi Miasta
celem jego przesłania do zaopiniowania właściwym Radom Dzielnic został przez
Komisję przyjęty głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości następujące pisma:
1. Pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 stycznia br., w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta
Lublin na rok 2019 oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lublin
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
2. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dn. 14 stycznia br., znak: BRMII.0002.2.2.2019, dotyczące zaopiniowania przez właściwe komisje merytoryczne, a
następnie Radę Miasta projektu uchwały grupy mieszkańców w sprawie zmiany nazwy
skweru położonego w granicach administracyjnych Miasta Lublin tj. w sprawie zmiany
nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców”.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.10.
.
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