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P R OT O K Ó Ł
nr 38/VIII/2021
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 15 listopada 2021r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyło 8-u członków Komisji, zgodnie z załączonymi
listami obecności (zał. 1 i 2). Nieobecni byli radni: Elżbieta Dados, Marcin Jakóbczyk
i Monika Orzechowska. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Zapoznanie się z problemami jakie zgłaszają mieszkańcy budynków przy lubelskim
deptaku.
2. Uroczyste powitanie nowych członków Komisji Samorządności i Porządku
Publicznego. "Podróż po Europie" – A... A……...
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1254-1).
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 1255-1).
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia
24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr
1257-1).
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Lublin
darowizny na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
położonym w Lublinie przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 64 (druk nr 1266-1).
7. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 12
października – 7 listopada 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w
dniach 8 – 18 listopada 2021r. (druk nr 1264-1).
8. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których
skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2022 r. (druk nr 1277-1).
9. Sprawy wniesione.
Ad 1
Komisja wysłuchała problemów mieszkańców budynków przy lubelskim deptaku.
Mieszkańcy zwracali uwagę na to, że restauratorzy o późnych godzinach przyjmują
klientów, którzy są pijani i zachowują się bardzo głośno, przez co mieszkańcy się budzą w
nocy i muszą wzywać służby mundurowe. Dopuszczalne normy hałasu zdaniem
mieszkańców są przekraczane wielokrotnie, na co wskazują telefoniczne aplikacje do
mierzenia poziomu hałasu. Wymiana okien w mieszkaniach nie wchodzi w grę gdyż nie
zgadza się na to konserwator zabytków. Każda działalność powinna mieć zdaniem
mieszkańców jakieś rozsądne ramy. Mieszkańcy nie mogą usnąć w nocy i mają na dowód
nagrania tego co się dzieje na deptaku; sami też mierzą poziom hałasu i widzą, że jest
przekraczany. Ponadto w trakcie posiedzenia uczestniczący w nim mieszkańcy
podkreślali, że w pobliżu deptaka jest ponad 20 lokali gastronomicznych z koncesją na
alkohol i nie ma uchwały czy przepisów, które by zapewniały jakieś strefy ochronne dla
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miejsc kultu religijnego. Zdaniem mieszkańców nie każdy lokal musi mieć koncesję
i miasto powinno się zainteresować, który lokal radzi sobie z klientami, a który nie i nie
powinien mieć przyznanej koncesji. Mieszkańcy zwracali uwagę na to, że również nadzór
budowlany powinien ingerować i wnioskować o zamknięcie lokalu, który zmienił sposób
użytkowania pomieszczeń i wykorzystuje je w sposób niezgodny z przeznaczeniem jak
chociażby agencja „Go-go”. W tej agencji często też dochodzi do różnych kradzieży i są
postępowania sądowe ze strony klientów. Ponadto problemem jest dyskoteka, która jest
usytuowana w podwórku pomiędzy mieszkaniami, w których mieszkają też dzieci.
Urządzane są imprezy z takim sprzętem i poziomem hałasu, że niemożliwe jest normalne
funkcjonowanie rodzin, mieszkających w sąsiednich mieszkaniach. Hałas z klubów
i restauracji, ale też hałas niosący się z samego deptaka jest bardzo duży. Mieszkańcy
zwracali również uwagę na konieczność kontroli godzin otwarcia i zamknięcia ogródków
i wnioskowali o rozważenie zmiany obowiązujących przepisów tak aby chronić miejsca
kultu, ograniczyć ilość miejsc ze sprzedażą napojów alkoholowych czy stworzyć park
kulturowy na terenie Starego Miasta i Śródmieścia. Zdaniem mieszkańców wielkość
ogródków również powinna zostać zmniejszona i ktoś powinien to kontrolować gdyż w
sezonie letnim trudno przejść przez deptak i łatwo się potknąć. Na pewno dobrze aby były
wyznaczone stałe patrole służb mundurowych na deptaku, również w porze nocnej kiedy
dochodzi do burd i bijatyk.
Dalszą dyskusję w przedmiotowej sprawie przełożono na nadzwyczajne posiedzenie
komisji, które odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.
Ad 2
Przewodniczący Komisji powitał nowych członków Komisji. W ramach tego punktu
wysłuchano krótkiego koncertu na akordeonie w wykonaniu zaproszonego gościa.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został poddany pod dyskusję. Radny Piotr Breś pytał z czego wynika zmniejszenie
o kwotę 1 400 tys. zł środków na przebudowę ul. Raszyńskiej oraz przyczyny zmniejszenia
rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe o 350 tys. zł. Pani
Mirosława Puton Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości odpowiedziała, że jeżeli
chodzi o ul. Raszyńską to jest to przesunięcie realizacji na rok kolejny, natomiast jeśli
chodzi o zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy to zawsze się tworzy rezerwy na
ewentualne odprawy czy nagrody jubileuszowe, ale w przypadku ich niewykorzystania
uwolnione środki można przeznaczać na inne potrzebne wydatki.
Przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0
„przeciw”, 3 „wstrzymujące 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 decyzją
Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”,
4 „wstrzymujące się”.
Ad 5
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24
czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej został poddany
pod dyskusję. W związku z pytaniem radnego Piotra Bresia co się zmieniło w
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porównaniu z pierwotnym projektem z 2010 roku, Pani Dyrektor Mirosława Puton
odpowiedziała, że zmiany wynikają: ze stanowiska RIO (wprowadzenie odrębnego
załącznika dot. budżetu obywatelskiego), ze zmian dotyczących rachunków dochodów
jednostek w oparciu o prawo oświatowe oraz zmian dotyczących jednostek pomocniczych
(wnioski budżetowe wpływają już nie do Wydziału Organizacyjnego jak było wcześniej, ale
do Kancelarii Prezydenta).
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 6
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Lublin
darowizny na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
położonym w Lublinie przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 64 został wobec braku
pytań poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 7
Komisja zapoznała się z przedstawioną Informacją o zrealizowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 12 października – 7 listopada 2021r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 8 – 18 listopada 2021r.
Ad 8
Komisja zapoznała się z Informacją Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na
rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2022 r.
Ad 9
W ramach spraw wniesionych radny Piotr Breś podniósł temat konieczności wymiany
bądź naprawy sprzętu nagłaśniającego – mikrofonów na sali nr 2 w Ratuszu, gdzie
odbywają obrady Rady Miasta.
Ponadto członkowie Komisji rozważali termin i sposób przeprowadzenia dodatkowego
posiedzenia komisji w sprawie problemów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej i zamieszkiwaniem w kamienicach przy lubelskim deptaku.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 13:45 do godz. 14:55.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji

/-/ Zbigniew Jurkowski

