BRM-III.0014.9.5.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 33/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 24 maja 2021r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 9 osób, zgodnie
z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2). Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby
zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1116-1).
2. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1117-1).
3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do Stowarzyszenia
Lubelska Wyżyna IT (druk nr 1120-1).
4. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 29
kwietnia – 17 maja 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
18 – 27 maja 2021r. (druk nr 1121-1).
5. Sprawy wniesione.
W związku z pismem Prezydenta Miasta o wycofaniu projektu uchwały o nr druku
1120-1 (punkt 3) Komisja zdjęła powyższy projekt z porządku posiedzenia, zaś
wprowadzone zostało jako punkt 3:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 (druk nr 1136-1).
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został poddany pod dyskusję. Radny Eugeniusz Bielak pytał o zmiany dotyczące
rezerwy celowej dla Rad Dzielnic oraz zmiany w inwestycji na Felinie – rozbudowa szkoły.
Radny zauważył, iż z przedstawionych Mu wcześniej materiałów wynikało, iż realizacja
inwestycji na Felinie zajmie ok. 13-tu miesięcy, a teraz już się zdejmuje z tego zadania
pieniądze.
Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Mirosława Puton wyjaśniła, że
co do rezerwy celowej to jest zmniejszenie o 3 tys. zł. i ta kwota będzie przeznaczona dla
domu kultury na Węglinie na wydawanie kwartalnika; jest to zadanie zgłoszone przez
Radę Dzielnicy Konstantynów. Co do rozbudowy szkoły na Felinie: kuchni i stołówki oraz
segmentu dydaktycznego w SP nr 52 to Pani Dyrektor przypomniała, że zadanie to będzie
finansowane z obligacji przychodowych. Ponadto skoro rozstrzygnięcie przetargowe udało
się zawrzeć na 26 mln zł., a miasto zakładało 30 mln, to oznacza, że nadwyżkę, bez
szkody dla inwestycji można wykorzystać na realizację innych obiektów. Odnośnie innych
zadań, przewidzianych do realizacji ze środków z emisji obligacji to jeszcze nie ma
rozstrzygnięć przetargowych.
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Radny Piotr Breś pytał o budowę nowego budynku biurowego i zwiększenie,
środków na ten cel do 84 mln zł. - z jakiej następuje to zwiększenie oraz jak wyglądał sam
projekt bo wiadomo, że ma to być budynek biurowy, dużo ludzi będzie tam przyjeżdżać
więc ważna jest kwestia parkingów, czy projekt je przewiduje.
Pani Dyrektor M.Puton odpowiedziała, że budynek będzie realizowany w
trybie „zaprojektuj i wybuduj” więc jeszcze nie ma projektu, ale jest przewidziany również
parking i zapewne nie tylko dla pracowników. Co do kwoty zwiększenia to jest to ok. 3 mln
zł.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 3 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został decyzją
Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
4 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 zostało przedstawione przez Dyrektora
Biura Partycypacji Społecznej Pana Piotra Chorosia.
Komisja przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad 4
Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta
Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 29 kwietnia – 17 maja 2021r.
oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta
Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 18 – 27 maja 2021r. Została poddana
pod dyskusję. Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań, w związku z czym przyjęto zapis, iż
Komisja zapoznała się z powyższą Informacją.
Ad 5
W ramach spraw wniesionych radny Eugeniusz Bielak poruszył problem
niewystarczającej pracy w ramach Rad Dzielnic, które nie podejmują uchwał w związku z
ważnymi inwestycjami, realizowanymi na terenie im podległym i tak się stało na przykład
w Radzie Dzielnicy Ponikwoda. Są zmiany w planach, które umożliwiają przejęcie terenu
przez developera i pomimo iż urząd występuje o wydanie opinii Rady Dzielnic tego nie
robią. Zdaniem radnego Przewodniczący Rad nie znają dobrze statutu i nie mają
świadomości jak istotne są opinie Rad Dzielnic. Radny zaproponował przeprowadzenie
kontroli w Radach Dzielnic pod tym kątem. Radna Elżbieta Dados dodała, że co do
samych kontroli to uprawniona jest do tego Komisja Rewizyjna. Radny Marcin Nowak
wyraził zdanie, że lepiej byłoby pójść w kierunku dobrej współpracy z Radami Dzielnic,
zwłaszcza po trudnym okresie pandemii, która ograniczyła znacznie kontakt z Radami i
pracę tych organów. Radny Piotr Popiel stwierdził, że dobrze jakby członkowie Komisji
przyjrzeli się bliżej pracy Rad, ale poprzez zapoznanie się z zestawieniem, w którym
będą informacje na temat tego ile Rady Dzielnic wydały opinii na temat uchwał Rady
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Miasta, a przede wszystkim na temat planów zagospodarowania, ile posiedzeń odbyły od
początku obecnej kadencji i czy jest to raz na kwartał, tak jak nakazuje statut, a także czy
wszystkie udzieliły absolutorium. Radny poprosił też pozostałych członków Komisji o
wsparcie Rad w ich pracy, nadmienił również o problemie w obsłudze stron
internetowych, gdyż w przypadku jak ktoś zrezygnował z tej obsługi w ramach samej
Rady to inne osoby nie potrafią sobie z tym poradzić i może w tym zakresie dobrze jakby
urząd opracował jakiś materiał, może filmik, na którym będzie pokazane jak się tworzy
treści i posty na stronę internetową.
Radny Piotr Popiel poruszył dodatkowo problem, z jakim zwróciła się do Niego
pisemnie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie, a dotyczący zaczepiania przez
nieznanego mężczyznę, na terenie os. Nałkowskich, dzieci – uczniów tejże szkoły,
głównie dziewczynek w wieku 9-10 lat. Mężczyzna proponuje dzieciom lizaka. Pani
Dyrektor przedstawiła jakie działania interwencyjne podjęła już szkoła, ale dodatkowo
radny poprosił Komendanta Straży Miejskiej o wsparcie działań szkoły w tym zakresie.
Radna Monika Orzechowska odniosła się do wypowiedzi radnego E.Bielaka,
dotyczącej pracy Rad Dzielnic i stwierdziła, że w Jej okręgu wyborczym wszystkie Rady
pracują i pracowały w okresie pandemii bez zarzutu, Radni Rady Miasta z tego okręgu
byli zapraszani na posiedzenia i jest cały czas dobra współpraca z Radami. Rady
Dzielnic podejmują uchwały, podejmują różne akcje, Rada Dzielnicy Konstantynów od
kilkunastu lat przekazuje środki na tworzenie gazetki osiedlowej.
Radny Eugeniusz Bielak wyraził zdanie, że na pewno Referat ds. Samorządowych
bardzo dobrze wykonuje swoją pracę i sprawdza wszystkie uchwały, ale może dobrze
byłoby jeszcze raz przeszkolić przewodniczących Rad Dzielnic, zwłaszcza ze znajomości
Statutu. Radny przyznał, że sam nie jest zapraszany na posiedzenia Rad Dzielnic, które
działają w Jego okręgu.
Radny Adam Osiński przyznał, że okres pandemii wpłynął na pewno na
zmniejszenie aktywności Rad, ale też podział diet na wszystkich członków Rady też nie
wpłynął dobrze na aktywność tych organów. Radny wyraził zdanie, że faktycznie jeśli
chodzi o opiniowanie projektów uchwał to Rady często uchylają się od tego, ale co do ich
kontroli to Komisja nie powinna się tym zajmować, jak już to uprawniona Komisja
Rewizyjna.
Komendant Straży Miejskiej Pan Jacek Kucharczyk odnosząc się do sprawy
nagabywania dzieci szkolnych poprosił, aby w takich sytuacjach w przyszłości jak
najszybciej zgłaszać problem do Straży Miejskiej (do strażnika, który dyżuruje w szkole)
oraz do organów ścigania. Radna Elżbieta Dados dodała, że należy zaangażować do
pracy z dziećmi pedagoga szkolnego, który umiejętnie wytłumaczy dzieciom jak powinny
się w takich sytuacjach zachowywać.
Radny Eugeniusz Bielak zgłosił jeszcze problem awarii świateł na ul.
Doświadczalnej, która trwa już tydzień czasu i powinna być jak najszybciej usunięta ze
względu na brak bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego i
pieszych, gdyż z tego powodu dochodzi do częstych wypadków.
Następnie Z-ca Dyrektora Pani Monika Barczewska udzieliła informacji na temat
pracy Rad Dzielnic, informując, że w 2020 roku odbyło się 171 posiedzeń, średnio 6
posiedzeń na jedną Radę, zaś w roku bieżącym już 88 posiedzeń czyli średnio więcej niż
obowiązek wynikający ze Statutu. Co do uchwał to w sumie od początku kadencji Rady
podjęły 933 uchwały, z czego 83 opinie i 137 innych dokumentów opiniodawczych.
Odnośnie absolutorium to w 2020 roku wszystkie Rady podjęły w tej sprawie uchwały,
zaś w roku bieżącym jeszcze tylko jedna Rada takiej uchwały nie podjęła. Rady składają
też wnioski dotyczące uruchomienia rezerwy celowej, w tej chwili złożonych jest 123
wnioski. Większość Rad podjęła już uchwały dotyczące wykorzystania całości środków.
Odnosząc się do kwestii szkoleń to urząd planuje zrobić dodatkowe szkolenia, ale
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najpierw chce przeprowadzić ankiety i dowiedzieć się co poszczególne Rady chcą
jeszcze w swojej pracy doszlifować i czego się nauczyć, ale Pani Dyrektor podkreśliła, że
na bieżąco odbywa się współpraca z przewodniczącymi i członkami Rad Dzielnic i
otrzymują oni pomoc we wszystkich sprawach. Jeżeli natomiast następuje zmiana osoby,
która zajmuje się prowadzeniem strony internetowej to Referat zgłasza potrzebę
przeszkolenia takiej osoby do Wydziału Informatyki i Telekomunikacji i odbywa się to w
Ratuszu, choć ostatnio ze względu na pandemię organizowanie takich szkoleń było
utrudnione. Pani Dyrektor wspomniała też, że informacje na temat posiedzeń Rad
Dzielnic znajdują się w zakładce na stronie lublin.eu.
W ramach spraw wniesionych radny Adam Osiński poruszył jeszcze problem
dotyczący braku bezpieczeństwa na przejściu na al. Andersa, na wysokości Kleeberga
12A, gdzie się mieści BOM. Jest tam duży ruch pieszych i często dochodzi do kolizji.
Radny otrzymał w ubiegłym roku informacje, że przejście będzie modernizowane i
odpowiednio oznakowane i spytał na jakim etapie są te prace. W odpowiedzi Z-ca
Dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Pan Arkadiusz
Niezgoda poinformował, że co do samej realizacji to musiałby to jeszcze sprawdzić, ale
sam projekt został już opracowany i prawdopodobnie czeka na dostępność środków
finansowych, tak jak wiele innych projektów.
Na zakończenie Przewodniczący Komisji Zbigniew Jurkowski podziękował
Komendantowi Straży Miejskiej za inicjatywę i współorganizowanie uroczystości
patriotycznych, jakie odbyły się dn. 16 maja w dzielnicy Dziesiąta.
Ponadto Komisja zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta
Lublin, przesłanej pismem Prezydenta Miasta Lublin z dn. 30 kwietnia br., znak: BK-PLI.3035.5.2021.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:50
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

