BRM-III.0012.12.9.2020
P R OT O K Ó Ł
nr 9/VIII/2020
posiedzenia doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej
z dnia 14 maja 2020r.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Monika Kwiatkowska.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 6 osób, zgodnie
z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone,
zgodnie z załączoną listą obecności (zał. 3).
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Podsumowanie prac Komisji i przygotowanie rekomendacji w zakresie
współpracy międzynarodowej, do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2020-2030.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji.
3. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Członkowie Komisji podsumowali jej pracę, zrealizowaną w trakcie dziewięciu
posiedzeń, w okresie od 2 września 2019r. do 14 maja br. i na tej podstawie odnieśli się do
propozycji rekomendacji do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2020-2030, przedstawionych
przez Przewodniczącą Komisji, a merytorycznie opracowanych przez Biuro - Centrum ds.
Współpracy Międzynarodowej.
Przed przyjęciem ostatecznego stanowiska radni przeprowadzili dyskusję.
Radna Jadwiga Mach podsumowując pracę komisji i tematykę jej posiedzeń
podkreślała jak ważne to były dla Niej informacje, również te dotyczące pracy
poszczególnych jednostek organizacyjnych UM oraz partnerów, którzy realizują
współpracę międzynarodową. Odnosząc się do przedstawionego dokumentu w sprawie
podsumowania pracy komisji i rekomendacji do nowej strategii rozwoju Lublina Pani
Radna pytała co spośród tych rekomendacji zdaniem Pana Dyrektora Biura – Centrum
Współpracy Międzynarodowej powinno się znaleźć w przygotowywanej strategii oraz
wyrażała obawę czy w ocenianym dokumencie nie brakuje rekomendacji dotyczących
samego lotniska i jego lepszej promocji. Jednocześnie Radna J.Mach dziękowała
Przewodniczącej Komisji za owocną pracę komisji.
Radna Maja Zaborowska również dziękowała za komisję, która była cennym
źródłem wiedzy dla wszystkich osób, które w niej uczestniczyły. Radna dziękowała też
dyrektorom, którzy służyli swoją wiedzą. Radna pytała czy miasto rozważało, w kontekście
choćby dalszej pracy lotniska i jego promocji, współpracę z gminami ościennymi w
zakresie dalszych wspólnych działań na rzecz współpracy międzynarodowej.
Radny Grzegorz Lubaś podziękował za możliwość pracy w komisji, która była dla
Niego bardzo ciekawa tematycznie. Oceniając przedstawiony dokument radny przyznał,
że jest on bardzo dobry i zawiera dużo cennych uwag, tylko brakuje Mu, już w samych
rekomendacjach, informacji w zakresie gospodarki i medycyny, dotyczących np.
lubelskiego klastra medycyny, którego praca była na komisji omawiana. Postulat
dotyczący potrzeby organizacji konferencji, mających na celu zainteresowanie środowiska
medycznego jest ważny, ale też wiadomo, że Lublin nie stanie się centrum
konferencyjnym i naukowym świata, dlatego może dobrze dodać rekomendacje do
uczestnictwa przedstawicieli lubelskiego biznesu i nauki w kluczowych i priorytetowych
konferencjach międzynarodowych. Co do biznesu i promocji gospodarczej radny wyraził
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zdanie, że bardzo Mu się podoba postulat wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród
najmłodszych, poddał jedynie pod zastanowienie czy nie warto byłoby od razu wpisać do
do dokumentu edukację w klasach 1-3 z podstaw ekonomii i przedsiębiorczości,
przynajmniej jedna godzina na semestr. Może warto przedstawić jakąś propozycję w tym
zakresie. Ogólnie dokument zdaniem radnego jest bardzo dobry i potrzebny.
Przewodnicząca Komisji Monika Kwiatkowska przypomniała dodatkowo
postulaty zgłaszane przez zapraszanych na posiedzenia komisji gości, np. dyrektora Portu
Lotniczego, który mówił, że rozwojowi lotniska służyłby jakiś produkt turystyczny,
charakterystyczny dla Lublina, albo Pani Dyrektor Lubelskiego Klubu Biznesu, która
mówiła o tym, że dobrze jakby miasto udzielało swojego wsparcia przy organizacji różnych
konferencji, np. poprzez działalność promocyjną i udział miasta w ich organizacji. Pani
Przewodnicząca przypominała o wyrażanej na posiedzeniu komisji potrzebie prowadzenia
działań antydyskryminacyjnych, celem polepszenia warunków i poziomu bezpieczeństwa
w mieście pod kątem studentów zagranicznych. Przewodnicząca Komisji zaproponowała
również, aby do przedłożonych Prezydentowi Miasta rekomendacji komisji dołączyć jako
załącznik nr 2 przedstawiany Komisji już wcześniej dokument, dotyczący wszystkich miast
partnerskich i zaprzyjaźnionych Lublina, dotychczas nie był w Lublinie opracowywany.
Pomysł przekazania tego załącznika poparła również radna Jadwiga Mach, która
też, odnosząc się do propozycji radnego G.Lubasia, odnośnie lekcji z podstaw
przedsiębiorczości dla najmłodszych uczniów, wyraziła zdanie, że Komisja nie może
zapisywać takiego obowiązku w dokumencie gdyż program nauczania jest ustalany przez
kuratorium i ono jest władne wprowadzać takie zmiany, ale można takie lekcje
zorganizować np. w ramach lekcji wychowania obywatelskiego.
Radny Grzegorz Lubaś wyjaśnił, że nie chodzi Mu o wpisywanie takiego
obowiązku, a jedynie rekomendacji odnośnie realizacji jednej czy dwóch godzin na
semestr czy rok.
Przewodnicząca Komisji M.Kwiatkowska w podsumowaniu stwierdziła, że na pewno
warto zarekomendować osobom za to odpowiedzialnym realizację takich godzin w
szkołach, ale jeżeli nie ma sprzeciwu ze strony członków Komisji uznaje przedstawiony
dokument za przyjęty przez całą Komisję.
Dyrektor Departamentu Prezydenta Pani Joanna Żytkowska wyraziła swoją
opinię, mówiąc, że bardzo Jej się podoba praca i komisji i Biura-Centrum Współpracy
Międzynarodowej i cieszy się, że Komisja miała okazję przyjrzeć się temu wszystkiemu co
miasto robi w zakresie współpracy międzynarodowej i co skutkuje napływem studentów
zagranicznych do Lublina, co z kolei wpływa na rozwój miasta. Jest to bardzo ważny
obszar działalności miasta i dobrze, że powstała komisja, która mogła się temu przyjrzeć.
Odnosząc się do rekomendacji Pani Dyrektor stwierdziła, że nic nie budzi Jej wątpliwości.
Dodała przy tym, że trudnym do rozwiązania zagadnieniem jest udział osób spoza urzędu
w wyjazdach zagranicznych, np. na konferencje, które też organizuje Lublin w innych
krajach, gdyż trudno znaleźć takie narzędzie prawne, które na to pozwoli, choć BiuroCentrum Współpracy Międzynarodowej pracuje już nad znalezieniem jakiegoś
rozwiązania, które uelastyczni politykę miasta w tym zakresie gdyż jest problem nawet w
przypadku sfinansowania biletu lotniczego uczniowi, który wygrał olimpiadę
międzynarodową. Trudne byłoby wysłanie lubelskich naukowców na zagraniczne uczelnie
gdyby miasto samo miało to sfinansować, ale jeżeli znajdzie do tego partnerów to będzie
to łatwiejsze. Pani Dyrektor podziękowała za pracę komisji i za przygotowany na wysokim
poziomie dokument dotyczący rekomendacji do strategii rozwoju miasta.
Dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej Pan Krzysztof
Stanowski wyraził zdanie, że sprawne prowadzenie posiedzeń komisji było możliwe
również dzięki temu, że dyrektorzy różnych wydziałów, którzy byli zapraszani na
posiedzenia komisji i którzy realizują współpracę międzynarodową przygotowywali w tym
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celu rzetelne informacje i prezentacje. Pan Dyrektor wyraził też opinię, że kiedy już
komisja przyjmie rekomendacje to dobrze byłoby się spotkać jeszcze z Dyrektorem
Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Panem Mariuszem Saganem, odpowiedzialnym za
przygotowanie nowej strategii rozwoju Lublina i porozmawiać z Nim na temat wysuwanych
na posiedzeniach komisji postulatów. Z kolei zdaniem Pana Dyrektora pomoc dla lotniska,
na promocję, będzie też trudna do realizacji bo potrzeba na to dużych środków, a budżet
miasta jest bardzo ograniczony. Pan Dyrektor podziękował kierownikowi referatu
z Centrum-Biura Współpracy Międzynarodowej Panu Danielowi Gorbaczukowi za pomoc
w opracowaniu projektu dokumentu na temat rekomendacji komisji.
Przewodnicząca Komisji Monika Kwiatkowska podziękowała ze swojej strony za
doskonałą współpracę Dyrektorowi Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej Panu
Krzysztofowi Stanowskiemu, za Jego ogromny wkład w prace komisji, za pomoc, wiedzę
i wysoką kulturę, a także Panu Kierownikowi Danielowi Gorbaczukowi za pomoc w
pracach komisji i przygotowaniu projektu dokumentacji.
W podsumowaniu ustalono, iż wypracowany i przyjęty przez Komisję
dokument, podsumowujący pracę Komisji, wraz z dwoma załącznikami:
1/ Szczegółowe rekomendacje, dotyczące kluczowych, różnych aspektów
współpracy międzynarodowej – zał. 1
2/ Zestawienie informacji o miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych miasta
Lublin – zał. 2
zostanie przekazany do Pana Prezydenta z prośbą o jego uwzględnienie przy
opracowywanej Strategii Rozwoju Lublina na lata 2020-2030.
Adn. 2.
Sprawozdanie z działalności Komisji zostało przyjęte przez Komisją jednogłośnie – 6
osób „za”.
Adn. 3.
Radna Jadwiga Mach poinformowała, że jako Przewodnicząca Komisji Oświaty
i Wychowania pomyśli nad tym w jaki sposób można realizować edukację najmłodszych w
zakresie podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, bo można np. organizować różne
konkursy z nagrodami i do ich organizacji zapraszać inne podmioty jak np. Lubelski Klub
Biznesu i to może być cenniejsze od lekcji w szkołach. Radny Grzegorz Lubaś
zadeklarował również swoją pomoc w realizacji tego typu inicjatyw.
Pan Dyrektor K.Stanowski zapowiedział z kolei, że Biuro-Centrum Współpracy
Międzynarodowej myśli też o takich rozwiązaniach aby Radni Rady Miasta byli włączani
we współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi i brali w tym czynny udział.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:30.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodnicząca Komisji
/-/ Monika Kwiatkowska

