BRM-III.0012.11.3.2019
Protokół nr 3/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali nr 2 w Ratuszu, uczestniczyli w
nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc
quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście wymienieni na liście obecności
stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.
Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do 19:20.
Posiedzeniu przewodniczył p. Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie petycji Fundacji Wolności dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Lublina w sprawie treści pytania referendalnego.
2.Rozpatrzenie skargi B------ P------------ na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie
uciążliwości emitowanych przez przedsiębiorców w sąsiedztwie bloków położonych przy
ul. Grenadierów.
3.Sprawy wniesione.
Przewodniczący spytał się członków Komisji czy do porządku są zgłaszane uwagi. Głos
zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który zaproponował, aby przenieść punkt 1 za punkt 2.
W związku ze sprzeciwem Przewodniczącego Komisji wniosek został poddany pod
głosowanie. W głosowaniu 3 „za” przy 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” wniosek nie
uzyskał wymaganej większości. Dodatkowych wniosków i uwag do porządku nie
zgłaszano.
Ad 1. Rozpatrzenie petycji Fundacji Wolności dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Lublina w sprawie treści pytania referendalnego.
Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Jakubowski prezes Fundacji Wolności, który zwrócił
uwagę na długi upływ czasu pomiędzy datą wpłynięcia petycji, a terminem jej rozpatrzenia.
Zwrócił uwagę, że jego zdaniem termin rozpatrywania jest zbyt odległy i nie powinno tak
być, żeby petycja była rozpatrywana w takim terminie. Następnie głos zabrał radny Piotr
Gawryszczak, który przyznał rację prezesowi fundacji oraz stwierdził, że jego zdaniem
petycja jest bezprzedmiotowa, gdyż referendum już się odbyło. Do wypowiedzi radnego
dołączyli się radni: Małgorzata Suchanowska i Piotr Popiel, którzy poparli jego wypowiedź i
zwrócili się o podanie przyczyn terminu rozpatrzenia petycji. Przewodniczący Komisji
wyjaśnił, że termin zwołania posiedzenia jest rezultatem późnego terminu otrzymania
stanowiska od Prezydenta Miasta Lublin, które jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Ze
stanowiskiem Przewodniczącego nie zgodziła się Jadwiga Furmaniak – zastępca
dyrektora ds. Środków Kontroli Społecznej, która stwierdziła, że z ustawy o petycjach nie
wynika, aby opinia Prezydenta Miasta Lublin była wymagana w tej sprawie. Jej zdaniem
nie było przeszkód, aby Komisja mogła rozpatrzyć sprawę bez czekanie na wspomniane
stanowisko. Następnie głos zabrał radny Piotr Gawryszczak, który nie zgodził się z
wypowiedzią Pani dyrektor i stwierdził, że stanowisko Prezydenta jest niezbędne i bez
niego trudno byłoby rozpatrzyć kierowane do komisji sprawy. Stanowisko radnego poparł

radny Piotr Popiel, który stwierdził, że nie interesują go wątpliwości prawne i uważa, że
procedury w tej sprawie powinny być wyjaśnione. Głos ponownie zabrał radny Piotr
Gawryszczak, który stwierdził, że w związku z tym, że petycja jest już nieaktualna
proponuje, aby uznać ją za bezprzedmiotową i taką poprawkę złożył. Po uzyskaniu opinii
telefonicznej od mecenasa Wojciecha Wójtowicza, który negatywnie ją zaopiniował radny
Piotr Gawryszczak wycofał poprawkę. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał
wniosek o uznanie skargi za niezasadną, dodał też, że uznanie skargi za niezasadną
będzie oznaczało przyjęcie przedstawionego członkom Komisji projektu uchwały, który w
razie przyjęcia wniosku, zostanie przedłożony Radzie Miasta Lublin na najbliższej sesji.
Głosami: 5 „za”, przy 1 „przeciw” oraz 1„wstrzymującym się” Komisja uznała skargę za
niezasadną.
Ad 2. Rozpatrzenie skargi B-------- P---------- na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie
uciążliwości emitowanych przez przedsiębiorców w sąsiedztwie bloków położonych przy
ul. Grenadierów.
Skarżąca nie przybyła na posiedzenie Komisji. Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr
Popiel, który zwrócił się o wyjaśnienie problemu skargi i podanie sposobu jak można tej
osobie pomóc. Głos zabrała też radna Małgorzata Suchanowska, która spytała czemu
wskazywana przez skarżącą działalność gospodarcza nie znajduje się w oddaleniu od
siedzib ludzkich i dlaczego taka sytuacja miała tutaj miejsce. W imieniu Prezydenta głos
zabrał Pan Mirosław Hagemejer - dyrektor Wydziału Planowania, który wyjaśnił, że
historia bloku mieszkalnego przy ul. Grenadierów sięga lat 80-tych. Powstał on w okresie
braków mieszkaniowych i miał zaspokoić potrzeby pracowników. Obszar na którym
położona była nieruchomość od samego początku przeznaczony był na działalność
gospodarczą. Osoby, które tam zakupiły mieszkania miały świadomość gdzie ta
nieruchomość się znajduje. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze jest niemożliwa, gdyż wiązałaby się
z roszczeniami przedsiębiorstw, które się tam znajdują. Następnie głos zabrała radna
Małgorzata Suchanowska, która spytała obecnego na posiedzeniu zastępcę dyrektora
ZTM o nagrzewanie autobusów przed jazdą. Zastępca dyrektora wyjaśnił, że taka praktyka
jest niedopuszczalna. Następnie zaproponowała, aby Komisja wystąpiła z dezyderatem o
zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ul.Grenadierów w celu zmniejszenia
uciążliwości w miejscu ich zamieszkania. W związku ze sprzeciwem członków Komisji
radna wycofała swój dezyderat. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał wniosek
o uznanie skargi za niezasadną, dodał też, że uznanie skargi za niezasadną będzie
oznaczało przyjęcie przedstawionego członkom Komisji projektu uchwały, który w razie
przyjęcia wniosku, zostanie przedłożony Radzie Miasta Lublin na najbliższej sesji.
Głosami: 4 „za”, przy 2 „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się” Komisja uznała skargę za
niezasadną.
Ad 3. Sprawy wniesione.
Na zakończenie głos zabrał radny Piotr Popiel, który ponowił swój wniosek o
otrzymanie nagrania z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 13 marca
2019 r. Następnie głos zabrał Zbigniew Jurkowski, który podziękował przysłuchującym się
posiedzeniu studentom. Z uwagi na brak spraw wniesionych posiedzenie zakończono.
Protokółował:
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