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Protokół nr 14/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2020 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w trybie zdalnym,
uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2)
stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do 17:47.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi
na Dyrektora MOPR w Lublinie w sprawie
dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.
2. Sparwy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie skargi
na Dyrektora MOPR w Lublinie w sprawie
dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Monika Bardzka – zastępca dyrektora MOPR w
Lublinie , która ustosunkowała się do zarzutów skargi i stwierdziła, że w obecnej sytuacji
jest ona bezprzedmiotowa. Następnie głos zabrał radny Piotr Popiel, który spytał się czy
był kontakt ze skarżącymi oraz dodał, że można by zadać im pytanie czy nadal
podtrzymują skargę. Przewodniczący Komisji Marcin Bubicz poinformował, że nie udało
się pracownikowi Biura Rady Miasta Lublin skontaktować się ze skarżącymi. Dodatkowo
zobowiązał się spróbować skontaktować się z nimi i spytać czy w dalszym ciągu
podtrzymują zarzuty zawarte w skardze.
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: 7 „za", przy 0 „przeciw"
oraz 0 „wstrzymujących się" Komisja uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 2. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pismo Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr
12 w sprawie wystąpienia pokontrolnego. Ponadto Komisja zwróciła się do

Przewodniczącego Rady Miasta, aby w razie otrzymania odpowiedzi na powyższe pismo
przekazał je członkom Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Łukasz Kowalczyk

Przewodniczący Komisji

Marcin Bubicz

