BRM-III.0012.11.2.2020
Protokół nr 10/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 12 lutego 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 22:00.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie kamienicy przy ul. Jezuickiej 14 w Lublinie.
2. Rozpatrzenie skargi
na działalność Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą
niezrealizowania wniosku w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych.
3. Rozpatrzenie skargi
na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie notorycznego
naruszania art.74 Konstytucji RP oraz art.14 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Informacja o stanie kamienicy przy ul. Jezuickiej 14 w Lublinie.
Jako pierwszy głos zabrał Arkadiusz Nahuluk dyrektor Wydziału Gospodarowania
Mieniem, który przedstawił radnym informację o stanie kamienicy przy ul. Jezuickiej 14 w
Lublinie. Następnie głos zabrał radny Piotr Gawryszczak, który stwierdził, że w rozmowie z
Prezydentem Miasta potwierdził zgodę na sprzedaż nieruchomości na rzecz mieszkańców
po spełnieniu wymogów prawnych. Dyrektor Arkadiusza Nahuluka potwierdził słowa
radnego i powiedział, że aby była możliwość sprzedaży kamienicy na rzecz mieszkańców
musi być zgoda wszystkich mieszkańców, spłata zadłużenie oraz potrzebne będzie
uzgodnione innych szczegółów prawnych niezbędnych do jej sprzedaży.
Następnie głos zabrał radny Marcin Nowak, który zaapelował o porozumienie oraz zaprosił
mieszkańców na rozmowy o szczegółach sprzedaży bezpośrednio z dyrektorem.
Radnego poparli radni Piotr Popiel, Małgorzata Suchanowska oraz Marcin Bubicz. Obecni
na posiedzeniu mieszkańcy wyrazili chęć współpracy i stwierdzili, że liczą na dobrą wolę

Prezydenta. Na zakończenie dyskusji głos zabrała radna Małgorzata Suchanowska, która
zaproponowała dezyderat do Prezydenta Miasta Lublin o podanie konkretnego terminu
przygotowania uchwały w sprawie sprzedaży kamienicy przy ul. Jezuickiej 14. Wniosek nie
został poddany pod głosowanie z uwagi na jego wycofanie przez składającą. Na
zakończenie Przewodniczący kazał zaprotokołować, że „Komisja wysłuchała informację
zaprezentowaną przez Arkadiusza Nahuluka dyrektora Wydziału Gospodarowania
Mieniem oraz przeprowadziła dyskusję przy udziale mieszkańców ul. Jezuickiej 14 w
Lublinie.”
Ad 2. Rozpatrzenie skargi
na działalność Prezydenta Miasta Lublin
dotyczącą niezrealizowania wniosku w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych.
Jako pierwszemu głos został udzielony skarżącemu, który przedstawił swoją skargę
zwracając uwagę na fakt, iż wydzielone miejsce dla taksówek jest niepotrzebne i w ciągu
dnia nie jest przez żadnego taksówkarza zajmowane. Odpowiedzi na zarzuty skargi
udzielał Dariusz Działo dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością,
który wskazał, że miejsca parkingowe są prawidłowo zlokalizowane i zlokalizowanie ich
było konsultowane z korporacjami taksówkarskimi. Podczas przeprowadzonej dyskusji w
radny Piotr Popiel złożył dezyderat do Prezydenta Miasta Lublin o rozważenie możliwości
zmiany organizacji ruchu celem realizacji wniosków mieszkańców kamienicy położonej
przy ul. Peowiaków 10. Dezyderat został przyjęty w głosowaniu 3 „za” przy 2 „przeciw” i 1
„wstrzymującym się”. Następnie radny Zbigniew Jurkowski złożył wniosek, aby Komisja
odstąpiła od opiniowania skargi i przełożyła jej rozpatrywanie na następne posiedzenie
przypadające na dzień 11 marca 2020 r. Wniosek został przyjęty głosami 6 „za” przy 0
„przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”. Ponadto członkowie Komisji wyrazili wolę
zaproszenia na następne posiedzenie w sprawie postoju dla taxi przy ul. Peowiaków 10
przedstawicieli korporacji taksówek.
Ad 3. Rozpatrzenie skargi
na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie
notorycznego naruszania art.74 Konstytucji RP oraz art.14 ust.3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jako pierwszy głos zabrał skarżący, który przedstawił swoją skargę zarzucając
Prezydentowi brak właściwego nadzoru nad udzielaniem informacji o środowisku i jego
ochronie przez pracowników Urzędu Miasta Lublin. Zdaniem Skarżącego przesłane przez
niego wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie nie zostały rozpatrzone
według zasad określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto Prezydenta nie publikował właściwych
dokumentów na stronach BIP do których był zobowiązany. Odpowiedzi na skargę udzielał
Andrzej Wojewódzki sekretarz miasta, Jadwiga Furmaniak zastępca dyrektora kancelarii
Prezydenta oraz mecenas Zbigniew Dubiel. Przeprosili oni skarżącego za uchybienia w
terminie udzielenia odpowiedzi oraz stanowczo zaprzeczyli, aby Prezydent notorycznie
naruszał przepisy Konstytucji oraz innych ustaw. Z materiałów uzyskanych od Prezydenta
Miasta Lublin wynika, że wszystkie odpowiedzi udzielane czy to w trybie ustawy o dostępie

do informacji publicznej, czy ustawy tzw. środowiskowej był rozpatrzone według zasad
określonych w przywołanych ustawach. Następnie głos zabrała radna Małgorzata
Suchanowska, która złożyła wniosek o przełożenie punktu na następne posiedzenie.
Następnie głos zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który złożył wniosek przeciwny, tj. o
rozpatrzenie skargi na dzisiejszym posiedzeniu. Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek radnej Małgorzaty Stachanowskiej jako dalej idący. Wniosek został odrzucony
głosami 3 „za”, przy 4 „przeciw” oraz 0 „przeciw”. W trakcie przeprowadzonej dyskusji w
której udział brali radni: Marcin Bubicz, Piotr Gawryszczak, Bartosz Margul, Piotr Popiel
skarżący złożył wniosek: „o udostępnienie dokumentu w trybie art.74 Konstytucji RP i jego
aktu wykonawczego w postaci stosownej ustawy o dostępie do informacji o środowisku i
jego ochronie, dotyczącego ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności na terenie miasta
Lublin”. 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: 3 „za", przy 2 „przeciw"
oraz 0 „wstrzymujących się" Komisja uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 4. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin w
sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Łukasz Kowalczyk

Przewodniczący Komisji

Marcin Bubicz

