BRM-III.0012.11.3.2020
Protokół nr 11/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 11 marca 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.
Na początku posiedzenia nie był obecny radny Bartosz Margul.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście wymienieni na liście obecności
stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.
Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do 18:47.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi ------------ ------------- na działalność Prezydenta Miasta Lublin
dotyczącą niezrealizowania wniosku w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych.
2.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie skargi ------------ ------------ na działalność Prezydenta Miasta Lublin
dotyczącą niezrealizowania wniosku w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych.
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że rozpatrywana skarga była już
omawiana na ostatnim posiedzeniu i dzisiejsze spotkanie odbędzie się zgodnie z
wnioskiem Komisji przy udziałem przedstawiciela lubelskich taksówkarzy korporacyjnych i
niezrzeszonych. Następnie zwrócił się do Pana Dariusz Działo – dyrektora Wydziału
Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością o ustosunkowanie się do skargi. Dyrektor
wskazał, że działania Prezydenta wynikały jedynie z wniosków korporacji taksówkarzy do
Urzędu Miasta Lublin. Stanowisko Dyrektora poparła Pani Jadwiga Furmaniak zastępca
dyrektora Kancelarii Prezydenta. Następnie głos zabrał przedstawiciel korporacji
taksówkarzy, który zaprzeczył, aby wnioskowano o miejsca postojowe wskazane w
skardze, gdyż są one dla taksówkarzy niepotrzebne. Następnie głos zabrał skarżący, który
odniósł się do wypowiedzi przedstawicieli Prezydenta i wniósł o uznanie skargi za
zasadną. Następnie Przewodniczący Komisji rozpoczął dyskusję w której udział brali
radni: Marcin Bubicz, Piotr Gawryszczak, Piotr Popiel oraz Małgorzata Suchanowska.
Radna Małgorzata Suchanowska po zadaniu swoich pytań złożyła wniosek o zakończenie
dyskusji. Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie. Głosami: 1 „za” przy 5
„przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wniosek nie został przyjęty. W dalszej części dyskusji
radny Piotr Popiel zwrócił się do Pana Dariusz Działo – dyrektora Wydziału Zarządzania

Ruchem Drogowym i Mobilnością o wyjaśnienie ile korporacji składało wnioski do Urzędu
Miasta Lublin i jakiej one były treści. Pan Dariusz Działo – dyrektor Wydziału Zarządzania
Ruchem Drogowym i Mobilnością wyjaśnił, że wnioski składało łącznie osiem korporacji
ponadto zobowiązał się przeprowadzić konsultacje z korporacjami taksówkarskimi w
sprawie parkingu dla taksówek znajdującego się obok budynku położonego przy ul.
Peowiaków 10.
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:
4 "za", przy
3 "przeciw" oraz 0
"wstrzymujących się" uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w
przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 2. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja przyjęła następujące pisma:
-pismo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wniosku o udostępnieniu informacji,
-pismo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia nowej komisji,
-pismo z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odpowiedzi na wniosek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji z dnia 12 lutego 2020 r.,
-pismo skarżącego z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie skargi.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Łukasz Kowalczyk

Przewodniczący Komisji
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