BRM-III.0012.11.2.2021

Protokół nr 20/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 10 lutego 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 brała udziału radna Małgorzata Suchanowska.
Z uwagi na problemy techniczne radny Piotr Gawryszczak nie mógł oddać głosu na liście
obecności (początek posiedzenia).
Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do 18:02.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji Fundacji POLANSKI-Foundations dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna.
2. Rozpatrzenie skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie.
3.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie petycji Fundacji POLANSKI-Foundations dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna.
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że przyjecie petycji z uwagi na jej charakter uchwała ta będzie miała charakter intencyjny. Wypowiedź Przewodniczącego potwierdził sekretarz miasta Andrzeja Wojewódzkiego. Następnie głos zabrał obecny na posiedzeniu radny Stanisław Brzozowski, który stwierdził, że Dawid Alter Kurzmann mimo
chwalebnego życiorysu nie był związany z miastem Lublin. Dodał też, że w „banku nazw”
figuruje szereg nazwisk osób, których życiorys i związek z Lublinem bardziej nadaje się do
uczczenia poprzez nadanie nazwy ulicy ich imieniem. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał wniosek o uznanie petycji za zasadną. Komisja głosami: 4 "za", przy 1
"przeciw" oraz 1 "wstrzymujących się" uznała petycję za zasadną oraz przyjęła projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 2. Rozpatrzenie skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Lublinie.
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że Pani dr hab. inż. Anna Ostańska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie mogła stawić na posiedzenie i upoważniła
sekretarza miasta Andrzeja Wojewódzkiego do udzielania odpowiedzi w jej imieniu. Prze-

wodniczący poinformował członków komisji, że szczegółowa odpowiedź na zarzuty skargi
znajduje się w stanowisku Prezydenta, umieszczonym w aktówce i zwrócił się do radnych
o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań 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.
Ad 3. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja zapoznała się z pismami:
-pismem z dnia 12 stycznia 2021 r. w spr. tabliczek z rosyjską symboliką na ulicach Lublina,
-pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. w spr. odpowiedzi na dezyderat Komisji,
-pismami z dnia 20,26 i 28 stycznia 2021 r. w spr. Petycji dotyczącej zagrożenia elektroskażeniem,
-pismem z dnia 1 lutego 2921 r. w spr. nieprawomocnego wyroku w spr. pomówienia Dyrektora Centrum Administracyjnego „ Pogodny Dom”
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Łukasz Kowalczyk

Przewodniczący Komisji

Marcin Bubicz

