BRM-III.0014.9.6.2019

P R OT O K Ó Ł
nr 8/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 27 maja 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecna była radna Monika Orzechowska.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą
obecności (zał. 3):
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. „Mowa nienawiści” - prelekcja.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 274-1).
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 275-1).
4. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na
ławników sądowych (druk nr 276-1).
5. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublin (druk nr 304-1).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 roku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej
członków (druk nr 279-1).
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia
31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin
(druk nr 780-1).
8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego (druk nr 282-1).
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
(druk nr 278-1).
10. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta
Miasta
Lublin
i
pracowników
Urzędu
Miasta
Lublin
w dniach 19 kwietnia – 22 maja 2019 r. oraz Informacja o zaplanowanych
wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin
i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 23-30 maja 2019r. (druk 305-1).
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy skweru położonego w granicach
administracyjnych miasta Lublin t.j. „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer
Sprawiedliwych Ukraińców” (druk nr 519-1) – projekt obywatelski.
12. Sprawy wniesione.

W związku z tym, że radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku
posiedzenia, Przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.
Adn.1. Komisja wysłuchała prelekcji na temat mowy nienawiści i zjawiska hejtu
w przestrzeni publicznej. Prelegent doprecyzował czym jest mowa nienawiści oraz na
przykładach przeanalizował to zjawisko z perspektywy językoznawczej. Próbował także
odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób przeciwdziałać temu zjawisku. Prelegent wyjaśnił,
że użyte przez niego przykłady służyły zobrazowaniu zjawiska, a nie temu, aby kogoś
obrazić. Po zakończeniu wykładu radny Marcin Nowak zapytał czy są przygotowywane
jakieś regulacje prawne dotyczące zjawiska mowy nienawiści oraz jaką opinię ma
prelegent w sprawie odpowiedzialności właścicieli serwerów za treści umieszczane przez
wpisujących. Czy jest to ograniczanie wolności słowa czy też walka z mową nienawiści?
Prelegentowi trudno było odnieść się do aspektów prawnych tego tematu, ponieważ jest
językoznawcą.
Adn. 2. Projekt uchwały został poddany pod dyskusję. Radny Eugeniusz Bielak zapytał
o powody zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka „Brama Grodzka Teatr NN” i czy
aż tak duże środki finansowe są potrzebne na działania związane z obchodami 30
rocznicy wyborów 4 czerwca. Pani Mirosława Puton – Dyrektor Wydziału Budżetu
i Księgowości odpowiedziała, że kwota ta będzie przeznaczona na programy edukacyjne
w ramach Akademii Opowieści, a także na remont Piwnicy Pod Fortuną stąd znaczna
wysokość tej kwoty. Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały został poddany pod
głosowanie i zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący
się”.
Adn.3. W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: 3 „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Adn.4. W związku z brakiem pytań projekt uchwały został poddany pod głosowanie
i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 6 głosów „za”.
Adn. 5. Radny Piotr Breś zapytał czy tekst jednolity zawiera wszystkie wcześniej
wnoszone poprawki i czy są jakieś inne zmiany. Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz
Miasta odpowiedział, że obwieszczenie nie może zmieniać uchwały jaką w tym wypadku
jest statut miasta Lublin. Jest to tylko kwestia obwieszczenia jednolitego tekstu statutu
zatwierdzonego przez uchwały rady miasta. Sekretarz przypomniał, że na jednej
z ostatnich sesji rady miasta zgłaszane były postulaty, aby taki tekst jednolity ogłosić, żeby
łatwiej było korzystać ze statutu. Wyjaśniono także wątpliwość radnego Eugeniusza
Bielaka w kwestii jakoby w statucie był zapis o zebraniu podpisów z numerami pesel.
Dyrektor Biura Rady Miasta i Sekretarz potwierdzili, że takiego zapisu nie ma. Nie ma
obowiązku podawania numeru pesel chyba, że ustawa szczegółowa tego wymaga.
W związku z brakiem innych pytań projekt został poddany pod głosowanie i zaopiniowany
pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Adn.6. W związku z brakiem pytań projekt uchwały został poddany pod głosowanie
i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 6 głosów „za”.
Adn.7. Projekt uchwały został poddany pod dyskusję. Radny Eugeniusz Bielak zapytał o
to, co zmienia się w uchwale dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Pan Piotr
Choroś – dyrektor Biura Partycypacji Społecznej wyjaśnił, że zmiana dotyczy nazwy
projektów. Dotychczas były to nazwy: projekty małe i projekty duże, po zmianach

wprowadzonych tą uchwałą będą to nazwy: projekty dzielnicowe i projekty ogólnomiejskie.
Radny Eugeniusz Bielak wyraził także przekonanie, że nie jest dobrym rozwiązaniem brak
wprowadzenia kryterium wieku od jakiego można głosować na projekty przeznaczone do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej
zwrócił uwagę, że budżet obywatelski w ustawie o samorządzie gminnym określany jest
jako konsultacje społeczne i to ustawodawca nie wprowadził ograniczenia co do wieku. Po
zakończeniu dyskusji projekt został poddany pod głosowanie i zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 6 głosów „za”.
Adn.8. W związku z brakiem pytań projekt uchwały został poddany pod głosowanie
i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 6 głosów „za”.
Adn.9. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy miasta
Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
Adn.10. Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
19 kwietnia – 22 maja 2019 r. oraz Informacją o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
23-30 maja 2019r.
Przed omawianiem kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący komisji złożył
oświadczenie, że prelekcja, która się odbyła na dzisiejszym posiedzeniu komisji miała
charakter akademicki, a jej celem nie było obrażenie kogokolwiek tylko zobrazowanie
zjawiska występującego w przestrzeni publicznej. Przewodniczący przeprosił osoby, które
ewentualnie mogły czuć się urażone przykładami mowy nienawiści użytymi w wystąpieniu
prelegenta.
Adn. 11. Projekt uchwały obywatelskiej został poddany pod dyskusję. Jako pierwszy głos
zabrał jeden z inicjatorów projektu pan Z
K
, który przedstawił uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy skweru położonego w granicach
administracyjnych miasta Lublin t.j. „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer
Sprawiedliwych Ukraińców” oraz przytoczył fragmenty twórczości Tarasa Szewczenki,
świadczące o jego nieprzychylnym stosunku do Polaków. Zaapelował także do radych
o poparcie dla tego projektu uchwały. Do jego wypowiedzi ustosunkował się radny Marcin
Nowak wyrażając uznanie dla działań pana Z
K
, mających na celu
upamiętnianie ludobójstwa na Wołyniu. Jednocześnie podkreślił, że trudno wykazać czy
intencją Tarasa Szewczenki, XIX wiecznego poety, było szerzenie nienawiści do Polaków.
Pan radny Andrzej Osiński stwierdził, że być może, w czasie gdy nadawana była nazwa
skweru radni nie mieli wystarczającej wiedzy lub liczono, że nastąpi uregulowanie
stosunków Ukraina - Polska na linii rządowej. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący
poddał projekt pod głosowanie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w głosowaniu: 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Adn.12. W ramach spraw wniesionych komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości
następujące pisma:
1. Pismo w Pana R
M
z dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie stwierdzenia
nieważności i niezgodności z prawem uchwały nr 184/V/2019 Rady Miasta Lublin z
dnia 28 marca 2019 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet
przewodniczących Zarządów Dzielnic oraz członków organów dzielnic.

2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za rok 2018.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.10.
Protokołowała:
/-/ Anna Bielak

Przewodniczący Komisji
/-/Zbigniew Jurkowski

