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Lublin, dnia 20 marca 2020 r.

Pan
Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin

Odpowiadając na interpelacje Pana Radnego z dnia 18 marca 2020 r.
oraz z dnia 19 marca 2020 r. dotyczące zwoływania sesji Rady Miasta Lublin
i apelu o podjęcie wszelkich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom tej sesji, w związku z epidemią koronawirusa i ogłoszonym stanem
zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyjaśniam, co
następuje:
Sesja Rady Miasta Lublin została zwołana na dzień 26 marca 2020 r.,
zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę w dniu 19 grudnia 2019 r.
Przepisy tzw. „specustawy koronawirusowej” z dnia 2 marca 2020 r. oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. nie zawiesiły
działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a więc
również rad gmin. W porządku obrad najbliższej sesji znajdują się do
rozpatrzenia jedynie punkty, które maja na celu zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania Gminy. W związku z zagrożeniem epidemicznym, podjęte
zostały działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
posiedzenia.
Nie jest planowane wyłączenie udziału w nim publiczności (choć takie
ograniczenia były już stosowane w innych miastach w Polsce). Uwzględniając
ograniczenia zgromadzeń do 50 osób, w sali obrad będzie mogła znajdować
się tylko taka liczba osób. Ograniczona zostanie do minimum liczba osób
z obsługi; dyrektorzy i kierownicy jednostek będą oczekiwać w innych
pomieszczeniach Ratusza i będą proszeni pojedynczo do sali obrad jedynie na
czas swoich ewentualnych wystąpień. Taka sama zasada będzie obowiązywać
w stosunku do publiczności, która nie zmieści się w tym "limicie" w sali obrad.
Mieszkańcy, którzy wyrażą wolę zabrania głosu i jeśli zgodnie ze Statutem
Miasta Rada Miasta wyrazi na to zgodę, będą mogli w danym punkcie wejść
pojedynczo do sali obrad.
Radnym i pozostałym osobom przebywającym na sali obrad zostanie
zapewnione zajęcia miejsca i zachowania bezpiecznej odległości od siebie.
Zostaną zabezpieczone środki dezynfekujące oraz jednorazowe rękawiczki.
Zapewnione zostaną jednorazowe długopisy do wyłącznego użytku Państwa
Nr dokumentu Mdok: 40172/03/2020

Strona 1 z 2

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Radnych. Karty do głosowania zostaną zdezynfekowane, bezpośrednio przed ich
wydaniem Państwu Radnym w dniu sesji. Przed posiedzeniami komisji Rady oraz
przed sesją sala obrad zostanie poddana ozonowaniu.
Informuję również, że podczas obrad Rady Miasta nie będzie funkcjonował
barek gastronomiczny, jak również nie będzie dystrybuowana woda w szklanych
karafkach; będzie ona jedynie dostępna, jak zwykle, w dystrybutorach
wystawionych na korytarzu Ratusza.
Jednocześnie, zgodnie z sugestią Pana Radnego odnośnie zadawania
pytań w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, takie
rozwiązanie zostało zaproponowane Państwu Radnym w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji przekazanym w dniu 19 marca 2020 r., w którym zwróciłem się
do wszystkich Państwa z prośbą o szczegółowe i wnikliwe zapoznanie się
z ujętymi w porządku obrad materiałami, a w przypadku ewentualnych pytań
i uwag – składanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu
przekazania właściwym merytorycznie adresatom i udzielenia na nie pisemnych
odpowiedzi, również drogą elektroniczną.
Odnośnie sposobu głosowania, jaki Pan Radny proponuje, czyli w formie
pisemnej, uważam, że jednak najbezpieczniejszą formą głosowania jest zbliżenie
zdezynfekowanej karty do czytnika, bez udziału pracowników Biura Rady Miasta,
którzy musieliby przygotować takie dokumenty, a następnie uczestniczyć
w liczeniu głosów.
Skrócenie czasu wypowiedzi i pytań zależy tylko i wyłącznie od decyzji
Państwa Radnych – jeśli zostanie złożony stosowny wniosek w tej sprawie,
zostanie on poddany pod głosowanie.
Odpowiadając na pytanie Pana Radnego dotyczące możliwości
zaparkowania pojazdu wyjaśniam, że nie jest rolą Przewodniczącego Rady
Miasta zapewnienie miejsc parkingowych wszystkim uczestnikom posiedzenia.
Jednakże informuję, że w ostatnim czasie na parkingu ratuszowym takich miejsc
nie brakuje.
Do wiadomości:
- Prezydent Miasta Lublin
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