BRM-III.0012.11.1.2021

Protokół nr 19/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 13 stycznia 2021 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) stano wiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
W posiedzeniu Komisji nie brał udziału radny Piotr Gawryszczak.
Z uwagi na problemy techniczne do posiedzenia Komisji dołączyła radna Małgorzata Su chanowska dopiero po przeprowadzeniu głosowania w sprawie listy obecności (początek).
Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do 22:52.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji -------------------- o podjęcie apelu o ochronę zdrowia
mieszkańców przed elektroskażeniami.
2. Rozpatrzenie petycji rodziców i opiekunów niepełnosprawnych, które ukończyły 26 rok
życia dotyczącą zmiany przepisów uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25
czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.
3. Rozpatrzenie skargi ---------------------- na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nieprawidłowego przekazywania środków finansowych.
4. Rozpatrzenie skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 na działania Dyrektora
Zespołu Szkół nr 12.
5.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
6.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie petycji ------------------- o podjęcie apelu o ochronę zdrowia przed elektroskażeniami.
Jako pierwszemu głos został udzielony petycjodawcy, który przestawił przedmiot swojej
petycji członkom komisji. Zwrócił się też z apelem o przestrzeganie ochrony danych osobowych na posiedzeniu. Do przedmiotu petycji odnosili się przedstawiciele Kancelarii Pre -

zesa Rady Ministrów Grzegorz Czwordon - radca szefa KPRM, Kinga Graczyk - Departament Telekomunikacji, KPRM, gł. specjalista, ekspert w zakresie komunikacji dot. telekomunikacji, Witold Tomaszewski - p.o. rzecznika Urzędu Komunikacji Elektronicznej) oraz
Rafał Pawlak - ekspert Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego. Głos został także udzielony prof. dr hab. inż.
------------------------- specjaliście od pola elektromagnetycznego.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał wniosek o uznanie petycji za niezasadną. Komisja głosami: 4 "za", przy 1 "przeciw" oraz 1 "wstrzymujących się" uznała petycję
za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 2. Rozpatrzenie petycji rodziców i opiekunów niepełnosprawnych, które ukończyły 26
rok życia dotyczącą zmiany przepisów uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.
Z uwagi na brak petycjodawców na posiedzeniu komisji, głos został udzielony Pani Monice Lipińskiej- zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, która odniosła się do przedmiotu petycji.
Po wysłuchaniu Pani Prezydenta Przewodniczący poddał wniosek o uznanie petycji za zasadną. Komisja głosami: 4 "za", przy 0 "przeciw" oraz 2 "wstrzymujących się" uznała pe tycję za zasadną oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 3. Rozpatrzenie skargi -------------------na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie
nieprawidłowego przekazywania środków finansowych.
Jako pierwsza głos zabrała skarżąca, która przedstawiła przedmiot skargi. Następnie do
zarzutów skarżącej odniosła się Pani Moniki Lipińskiej- zastępca Prezydenta Miasta Lublin oraz Magdalena Pakuła – zastępca dyrektora MOPR. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał wniosek o uznanie skargi za niezasadną. Komisja głosami: 4 "za",
przy 0 "przeciw" oraz 2 "wstrzymujących się" uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła
projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem. Następnie Przewodniczący Marcin Bubicz oddał prowadzenie Komisji swojemu zastępcy Grzegorzowi Lubasiowi.
Ad 4. Rozpatrzenie skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 na działania Dyrektora Zespołu Szkół nr 12.
Jako pierwszej głos został udzielony przedstawicielce skarżących, która uzupełniła skargę
i odniosła się do ostatniego posiedzenia sesji. Następnie głos został udzielony Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 12, który ponownie przedstawił swoje argumenty przemawiające za
odrzuceniem skargi. W dyskusji wzięli udział także radni: Jadwiga Mach, Leszek Daniewski oraz Elżbieta Dados. Poprali oni Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 oraz zaapelowali do
członków komisji o uznanie skargi za niezasadną. Głos zabierali także Mariusz Banacha –
zastępca Prezydenta Miasta Lublin oraz Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka – dyrektora

Wydziału Oświaty i Wychowania. Następnie głos zabrał radny Grzegorz Lubaś, który zaproponował, aby podzielić zarzuty skargi na cztery elementy składowe i w taki sposób
przeprowadzać głosowanie. Następnie zwrócił się do obecnego na posiedzeniu mecenasa
Grzegorza Kuchno o wyrażenie opinii prawnej w tym przedmiocie. Mecenas wyjaśnił, że
przepisy prawa jak najbardziej dopuszczają możliwość podziału skargi i nie ma przeszkód,
aby takie głosowanie przeprowadzić.
Następnie radny Grzegorz Lubaś poddał pod głosowanie następujące wnioski:
1)wniosek o uznanie skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie na działania Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w zakresie posiadania nieodpowiednich treści w mediach społecznościowych za niezasadną. Komisja głosami: 4 "za", przy 0 "przeciw" oraz 2 "wstrzymujących się" oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
wraz z uzasadnieniem.
2)Wniosek o uznanie skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie na działania Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w zakresie konfliktowania nauczycieli z rodzicami uczniów oraz niewłaściwego zachowania wobec nauczycieli za niezasadną. Komisja głosami: 3 "za", przy 1 "przeciw" oraz 2 "wstrzymujących się" oraz przyjęła projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
3)wniosek o uznanie skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie na działania Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w zakresie niewykorzystywania potencjału
uczniów, nauczycieli i samej placówki, co według skarżących przekłada się na niski poziom nauczania uznaje się skargę za niezasadną. Komisja głosami: 4 "za", przy 0 "przeciw" oraz 2 "wstrzymujących się" oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
wraz z uzasadnieniem.
4)wniosek o uznanie skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie na dzia łania Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w zakresie braku współpracy z Radą Ro dziców za zasadną. Komisja głosami: 4 "za", przy 1 "przeciw" oraz 1 "wstrzymującym
się" oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
Przewodniczący po przedstawieniu Sprawozdania zwrócił się do członków Komisji o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok, które Komisja przyjęła w
głosowaniu jednogłośnie: 7 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.
Ad 6. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego Rady miasta lublin w spr.
Harmonogramu pracy Rady miasta Lublin na 2021 rok. W sprawach wniesionych radna
Małgorzata Suchanowska, ponownie podniosła temat przyznawania mieszkań komunal-

nych mieszkańcom Lublina i zwróciła się do Sekretarza Miasta o podjęcie większych starań w tym zakresie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Łukasz Kowalczyk

Przewodniczący Komisji

Marcin Bubicz

