BRM-III.0012.7.9.2020
Protokół nr 24/VIII/2020
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 14 października 2020 roku
I

Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.

II W posiedzeniu uczestniczyło dziewięcioro członków Komisji, co stanowi quorum
niezbędne do opiniowania spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
III W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście.
IV Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 849-1) z autopoprawką (druk nr 849-2).
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 850-1) z autopoprawką (druk nr 850-1).
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 882-1).
4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 851-1) – dot. nazwy: Skwer prof. Kazimierza
Górskiego.
5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 852-1) – dot. nazwy: Skwer arch. Ignacego
Kędzierskiego.
6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 860-1) – dot nazwy: Rondo Margaret Thatcher –
projekt grupy radnych.
7. Informacja o uchwale krajobrazowej.
8. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała przybyłych
i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała.
Ad1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020
rok (druk nr 849-1) z autopoprawką (druk nr 849-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały, wraz
z autopoprawką, pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
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Ad.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 850-1) z autopoprawką (druk nr 850-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały, wraz
z autopoprawką, pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr
882-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod gło sowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 851-1) – dot. nazwy: Skwer prof. Kazimierza Górskiego.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod gło sowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 852-1) – dot. nazwy: Skwer arch. Ignacego
Kędzierskiego.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod gło sowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 860-1) – dot nazwy: Rondo Margaret Thatcher – projekt grupy radnych.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod gło sowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów,
„przeciw” 1 głos, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.7. Informacja o uchwale krajobrazowej.
Miejski Konserwator Zabytków, pan Hubert Mącik poinformował, że za reklamę,
w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, to2

wary lub usługi. Tablica reklamowa to z kolei przedmiot materialny służący tego rodzaju
komunikacji. Szyldem reklamowym nazwano urządzenia reklamowe informujące o prowadzonej działalności w nieruchomości na której ono się znajduje. Dyrektor Hubert Mącik
stwierdził, że pracując nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej obserwował takie działania w innych gminach, a także losu podjętych już uchwał. Z obserwacji tych wynika jed noznacznie, że uchwały przyjmowane w dużych gminach, o różnorodnej zabudowie często
są zaskarżane przez nadzór wojewodów. Aby uniknąć tego w Lublinie zaproponował etapowanie procesu wdrażania uchwały krajobrazowej zaczynając proces od Śródmieścia.
Stwierdził też, że stopień represyjności uchwały powinien być różny dla poszczególnych
obszarów miasta. Wyraził opinię, że na obszarze Śródmieścia powinny być dopuszczone
tylko szyldy w ilości najwyżej dwóch na jeden podmiot. Szyldy powinny być ujednolicone
pod względem rozmiarów i kolorystyki oraz dostosowane do elewacji oraz ograniczone do
poziomu parteru. Ograniczeniom powinna podlegać także wielkość szyldu oraz zasięg
szyldu semaforowego. Całkowicie proponuje się zakazać zasłaniania otworów okiennych,
oświetlania szyldów światłem pulsacyjnym, a także stosowania szyldów z ruchomymi obrazami. Konieczne wydaje się także uregulowanie rozmiarów i możliwości lokalizacji szyldów przenośnych. Mówiąc o terminach wdrożenia przepisów wynikających z uchwały dyrektor Mącik stwierdził, że od momentu jej wejścia w życie każdy nowy szyld musiałby być
z nią zgodny. Natomiast na usunięcie starych szyldów i reklam ustawodawca przewidział
termin minimum jednego roku. Dyrektor Hubert Mącik poinformował, że projekt uchwały
trafi teraz do organów uzgadniających, następnie zostanie wyłożony do wglądu publiczne go w celu zebrania uwag i ostatecznie zostanie skierowany do Rady Miasta celem zaopi niowania i podjęcia uchwały.
Ad.8. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Maja Zaborowska poinformował, że do Komisji nie wpłynęły sprawy
wymagające rozpatrzenia w tym punkcie.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 17:45 do godziny 18:24.
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