BRM-III.0014.9.9.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 37/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 18 października 2021r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyło 8-u członków Komisji, zgodnie z załączonymi
listami obecności (zał. 1 i 2). Nieobecna była radna Elżbieta Dados. Ponadto w
posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacja na temat działalności gospodarczej prowadzonej przy lubelskim
deptaku.
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Michałowo
(druk nr 1219-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1220-1).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1221-1).
5. 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 2022 (druk nr
1237-1).
6. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i
Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2020 roku (druk nr
1215-1).
7.
Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których
wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
(druk nr 1236-1).
8. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 1 września
– 11 października 2021r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu
Miasta Lublin w dniach 12-21 października 2021r. (druk nr 1228-1).
9. Sprawy wniesione.
Ad 1
Komisja wysłuchała zaproszonych na posiedzenie restauratorów, prowadzących
działalność gospodarczą przy lubelskim deptaku, którzy mówili przede wszystkim
o problemach z jakimi się borykają, w tym z nasyłanymi na nich przez mieszkańców
częstymi kontrolami co utrudnia pracę i podważa wizerunek lokali. Właściciel restauracji
Chisza mówił o problemach z parkowaniem i gości i częstymi mandatami i dla klientów i
pracowników dowożących zamówienia. Właścicielka pijalni czekolady „Wedel” prosiła o
pomoc w usunięciu kosza na śmieci, który stoi w ogródku pijalni, przy latarni.
Współwłaściciel lokali: Studnia, Komitet i Ćma mówił, że dla właścicieli tych miejsc po tak
trudnym czasie jakim był okres pandemii trudno teraz wrócić do normalnego
funkcjonowania gdyż jest kilku mieszkańców budynków przy deptaku, którym nie podoba

- 2 się funkcjonowanie lokali i związane z tym uciążliwości, że nasyłają na nie częste kontrole
i bywa tak, że Policja kilkakrotnie w ciągu nocy odwiedza lokal, nie znajdując żadnych
uchybień, ale wpływa to bardzo niekorzystnie na wizerunek tych miejsc. Współwłaściciel
przypomniał, że należące do niego lokale jako pierwsze włączały się w akcję rozwożenia
posiłków dla pracującej służby zdrowia w najbardziej niebezpiecznym czasie, a w tej chwili
właściciele są tak mocno szykanowali przez okolicznych mieszkańców, pomimo że jest to
deptak, centrum Lublina, miejsce tak licznie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. O
podobnych problemach mówił właściciel klubu Ostro i Pudel na deptaku, który nadmienił,
że jego lokale, które również zatrudniają dużo osób na umowę o pracę i płacą wszystkie
podatki, przestały zupełnie puszczać muzykę i była cisza, a mimo to na lokale były
nasyłane kontrole służb mundurowych, Sanepidu i Urzędu Skarbowego. Trudno jest w
takich warunkach funkcjonować, choć tylko kilku mieszkańcom to przeszkadza. O
bezpodstawnych i częstych kontrolach służb mundurowych mówił również właściciel
restauracji Dolce Vita.
W obronie restauratorów wystąpił radny Eugeniusz Bielak, który poprosił służby
mundurowe o pomoc dla mieszkańców i sprawdzenie czy te kontrole nasyła ktoś złośliwie.
Radny Marcin Nowak pytał służby miejskie jakie ze swojej strony widzą realne
rozwiązanie tego problemu, czy pomocna by była tutaj stosowna uchwała Rady Miasta. Do
mieszkańców z kolei Pan Radny zaapelował o większą elastyczność gdyż restauratorzy
przez ostatnie półtora roku borykali się z bardzo trudną sytuacją i niemożliwością
prowadzenia działalności gospodarczej.
W sprawie uciążliwości jakie niesie ze sobą funkcjonowanie lokali wypowiedział się
z kolei mieszkaniec, który mówił o tym, że każdy ma swoje prawa i płaci podatki i
przywoływał sytuację kiedy na deptaku stało bardzo dużo ludzi chcąc dostać się do
„Komitetu” i nie mieli też maseczek. Właściciel „Komitetu” odpowiedział, że nie odpowiada
za to co się dzieje na deptaku i za to czy przebywający tam ludzie przestrzegają przepisy
sanitarne; właściciel lokalu odpowiada za to co się dzieje na terenie lokalu.
Pan Paweł Bakiera Z-ca Komendanta Straży Miejskiej poinformował, że są dwa
powody dla których służby mundurowe kontrolują lokal, albo zakłócanie ciszy nocnej po
godzinie 22-ej i taką kontrolę robi się w wyniku otrzymania zgłoszenia albo wystawiony w
przestrzeń publiczną sprzęt do odtwarzania muzyki i wtedy przedstawiciel służb
mundurowych też sam interweniuje. Na pewno nie ma problemu jeżeli ktoś przestrzega
tych zasad porządku publicznego. Uchwałą Rady Miasta nie można tych kwestii
rozstrzygnąć jeżeli są to wykroczenia i podlegają karze.
Właściciel lokalu Ostro nawiązując do wyjaśnień Pana Komendanta i stwierdził, że
jego lokal był kontrolowany przed 22-gą, a nawet we wczesnych godzinach
popołudniowych.
Radna Monika Orzechowska zaproponowała zorganizowanie w omawianej sprawie
oddzielnego posiedzenia komisji. Radny Adam Osiński poparł ten pomysł, dodając, że
wszędzie w centrach miast działają tego typu lokale i centra tętnią życiem, problem leży
jedynie w zachowaniu wymaganego poziomu kultury.
Komisja zaplanowała dalsze omawianie tego problemu na kolejnych posiedzeniach.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Jurkowski zapowiedział, że na najbliższe posiedzenie
zostaną zaproszeni mieszkańcy budynków przy deptaku bądź zostanie zorganizowane
specjalne posiedzenie w tej sprawie. Na pewno osoby zainteresowane zostaną
powiadomione.
Ad 2
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Michałowo został
decyzją Komisji poddany pod głosowanie bez przeprowadzania dodatkowej dyskusji.

- 3 Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, głosami: 6 „za”,
0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok,
analogicznie do poprzedniego projektu został od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 4
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został
poddany pod głosowanie bez dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 5
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 2022 również decyzją
Komisji został od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 6
Komisja zapoznała się i przyjęła Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu
Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin
w 2020 roku.
Ad 7
Komisja przyjęła Informację Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których
wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Ad 8
Komisja zapoznała się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
1 września – 11 października 2021r. oraz Informacja o zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 12-21 października 2021r.
Ad 9
W ramach spraw wniesionych Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i
Mobilnością Pan Dariusz Działo udzielił informacji radnemu Eugeniuszowi
Bielakowi, który poruszył problem niewłaściwej organizacji ruchu na ul. Witosa przy
Felinie, gdzie dochodzi do wielu wypadków.
Ponadto Komisja przyjęła następujące pisma do wiadomości:
1. Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Wolności, z dn. 13 września br., w sprawie
zorganizowania posiedzenia komisji, poświęconego problemowi hałasu na lubelskim
deptaku.

- 4 2. Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Wolności, przesłane drogą mailową dn. 29 września
br. i przekazujące w załączeniu Podsumowanie Forum Przewodniczących Rad i
Zarządów Dzielnic, które odbyło się dn. 25 września br.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14:00 do godz. 14:45.

Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji

/-/ Zbigniew Jurkowski

