BRM-III.0012.11.1.2020
Protokół nr 9/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2020 r.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 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 18:30.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie skargi

na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej spraw zawartych

w jej piśmie z dnia 25 listopada 2019 r.
2.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
3.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie skargi
na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej spraw
zawartych w jej piśmie z dnia 25 listopada 2019 r.
Skarżąca nie stawiła się na posiedzenie Komisji. Na zarzuty skargi ze strony Prezydenta
odpowiadała Pani Jadwiga Furmaniak – zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta. Radny
Piotr Gawryszczak zwrócił uwagę, na jego zdaniem, zbyt długi okres oczekiwania na
remont wiatrołapu przy ul. Wieniawskiej. Obecny na posiedzeniu Pan Tadeusz Dziuba –
dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów stwierdził, że długi czas potrzebny na remont
związany był z problemem dotyczącym znalezienia wykonawców. Dodał też, że na dzień
dzisiejszy prace te zostały już wykonane. Po wysłuchaniu dyrektora radny Piotr
Gawryszczak zaproponował, aby w uzasadnieniu uchwały dotyczącej skargi dodać na
końcu zdanie, że „ Zgodnie z informacją uzyskaną od Wydziału Inwestycji i Remontów
prace te zostały już wykonane”. W związku z brakiem sprzeciwu poprawka została
przyjęta. 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, zostanie
przedłożony Radzie Miasta Lublin na najbliższej sesji. Głosami: 6 "za", 0 "przeciw" oraz 0

"wstrzymujących się" uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w
przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
Przewodniczący po przedstawieniu Sprawozdania zwrócił się do członków Komisji o
zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok, które Komisja
przyjęła w głosowaniu jednogłośnie: 7 głosów „za”.
Ad 3. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja zapoznała się z:
-pismem mieszkańców w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów w prawo własności,
-odpowiedzią na Prezydenta Miasta Lublin na dezyderat radnego Piotra Popiela,
-pismem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie
harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Lublin w 2020 r.
Dodatkowo Przewodniczący Komisji udzielił głosu mieszkańcom ulicy Jezuickiej 14, którzy
zwrócili się o zbadanie sprawy braku możliwości wykupu mieszkań. W związku z
przeprowadzoną dyskusją obecny na posiedzeniu Pan Arkadiusz Nahuluk – dyrektor
Wydziału Gospodarowania Mieniem zobowiązał się do przygotowania informacji dla
Komisji dotyczących nieruchomości położonej przy ul. Jezuickiej 14 w Lublinie oraz
możliwości jej sprzedaży.
Na tym posiedzenie zakończono.
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