BRM-III.0014.9.1.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 42/VIII/2022
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 24 stycznia 2022r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 10 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 przyjęcia strategii rozwoju miasta Lublin (druk nr
1329-1).
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w 2021 roku (druk nr 1311-1).
3. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 8 grudnia
2021r. - 17 stycznia 2022r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż
służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
17 - 27 stycznia 2022r. (druk nr 1315-1).
4. Informacja na temat wpływu pandemii na transport zbiorowy w mieście.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2021 roku.
6. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Lublin został poddany pod
dyskusję. Radny Eugeniusz Bielak pytał jaki był koszt opracowania Strategii i czy
zawarte w niej plany będą realne w dobie koronawirusa i bardzo trudnej sytuacji
finansowej miasta oraz dużym zadłużeniu. Radny Piotr Breś pytał o to jaki był dobór
osób, które pracowały przy opracowaniu dokumentu i jakie środki finansowe były na ten
cel przeznaczone. W odpowiedzi Pan Robert Żyśko Z-ca Dyrektora Wydziału Strategii
i Przedsiębiorczości poinformował, że projekt, w ramach którego powstaje Strategia to
projekt realizowany z dotacją z budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej, a jego koszt
szacowany jest na blisko 3 mln zł. Projekt jest realizowany od kilku lat, było
przeprowadzonych wiele działań partycypacyjnych, eksperckich, zamawiane były różne
raporty, organizowane wydarzenia. Projekt trwa do końca czerwca br., a w chwili obecnej
zaangażowanie środków wynosi nieco ponad 2 mln zł. Wiele działań i umów jest jeszcze
realizowanych. Strategia będzie jeszcze tłumaczona na języki obce, będzie drukowana, a
na koniec realizacji projektu odbędzie się wydarzenie podsumowujące, w którym będą
zapewne uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Czeka nas jeszcze dużo działań promocyjnych i komunikacyjnych. Co do składu
osobowego zaangażowanego w tworzenie dokumentu to Strategia była redagowana przez
pracowników Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, zaś długa lista osób wymieniona na
wstępie dokumentu to członkowie tematycznych grup roboczych. W tych grupach
pracowało w sumie 120 osób, zrekrutowanych przez specjalną komisję i te osoby
pracowały warsztatowo, analizując cały materiał zgromadzony w wyniku działań
partycypacyjnych/badawczych. W ramach tych grup roboczych powstał raport pod nazwą

- 2 „Wstępne kierunki rozwoju Gminy Lublin”, który następnie był poddany konsultacjom
społecznym. Później pracownicy Urzędu dokonywali syntezy wszystkich zgromadzonych
materiałów; poza pracownikami Urzędu udział w pracy brali przedstawiciele uczelni,
biznesu, organizacji pozarządowych, mieszkańcy oraz pracownicy jednostek
organizacyjnych miasta Lublin. Przedstawiciele z zewnątrz byli wybierani w wyniku
rekrutacji.
Radny Piotr Breś poprosił o przygotowanie zestawienia kto pracował przy Strategii
i za co odpowiadał oraz jakie wynagrodzenie pobierał, jak również jakie osoby jeszcze
pracują do końca projektu. Radny poprosił też o udostępnienie wyników konsultacji
społecznych jakie się odbyły w sprawie Strategii.
Pan Dyrektor R.Żyśko odpowiedział, że takie zestawienie zostanie przygotowane
i poinformował dodatkowo, że pracownicy jednostek organizacyjnych nie pobierali
wynagrodzenia, a jedynie odbierali sobie godziny nadliczbowe jako czas wolny zaś część
osób, pracujących w zespole zadaniowym była wynagradzana poprzez dodatek specjalny.
Co do konsultacji społecznych jakie się odbyły to w dokumencie znajduje się zestawienie
uwag mieszkańców i stopień w jakim zostały uwzględnione. Jest ono też publikowane w
BIP.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Jurkowski podziękował za pracę przy stworzeniu
tak potrzebnego miastu dokumentu, który jest potrzebny w procesie starania się o środki
unijne.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Komisja zapoznała się i przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego w 2021 roku zostało, nie zgłaszając w tej sprawie dodatkowych
pytań.
Ad 3
Komisja przyjęła przedstawioną Informację o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
8 grudnia 2021r. - 17 stycznia 2022r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach
17 - 27 stycznia 2022r.
Ad 4
Komisja wysłuchała informacji, udzielonych przez Dyrektora Zarządu Transportu
Miejskiego w Lublinie Pana Grzegorza Malca, na temat wpływu pandemii na transport
zbiorowy w mieście. Pan Dyrektor mówił m.in. o tym, że pandemia wywarła bardzo duży
i negatywny wpływ na transport zbiorowy, zwłaszcza jeśli chodzi o wpływy ze sprzedaży
biletów, co wiąże się z pracą zdalną wielu osób, nauką zdalną studentów i uczniów.
Pandemia zmieniła mentalność ludzi i przyzwyczajenia. Pan Dyrektor podkreślał, że
pomimo tych trudności miasto cały czas wdraża zaplanowaną strategię w zakresie rozwoju
komunikacji. Podnosi jakość taboru, tworzy nowoczesne węzły komunikacyjne. Miasto
inwestuje w komunikację zbiorową z dużym udziałem środków unijnych. Komunikacja
zbiorowa musi się zmierzyć z kolejnymi podwyżkami paliwa, energii elektrycznej,
koniecznością podwyższania wynagrodzeń pracownikom. Dla porównania wpływów w
okresie przed pandemią i w trakcie pandemii Pan Dyrektor przytoczył wpływy z biletów za
2019 rok kiedy wynosiły one 70,6 mln zł. W roku 2020 wpływy wyniosły niecałe 42 mln zł.,
natomiast w roku 2021 wyniosły 45 mln zł. Częste przebywanie tak dużej liczby osób na

-3kwarantannie odbija się bardzo negatywnie na komunikacji, a ciężar tego ponosi miasto,
które też robi wszystko aby przyciągnąć większą ilość pasażerów. Ze środków z rezerwy
unijnej zamontowane zostały zamontowane w autobusach lampy do neutralizacji
patogenów chorobotwórczych. W sumie 300 autobusów będzie w to wyposażonych. Na
bieżąco odbywa się dezynfekcja przystanków autobusowych i autobusów. Cały czas
obowiązują restrykcyjne zasady w korzystaniu z komunikacji zbiorowej, są komunikaty w
autobusach jak należy się zachowywać. Pan Dyrektor wspomniał też o różnorodnych
możliwościach zakupu biletu autobusowego, bez interakcji personalnej, które też cieszą
się dużą popularnością.
Na pytanie Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Jurkowskiego czy stosowany w
Lublinie system neutralizacji patogenów w autobusach poprzez zastosowanie w tym celu
specjalnych lamp jest stosowany też w innych miastach w Polsce, Pan Dyrektor G.Malec
odpowiedział, że Lublin jest na pewno liderem jeżeli chodzi o skalę tego zjawiska.
Ad 5
Sprawozdanie z działalności Komisji w 2021 roku zostało przyjęte jednogłośnie – 10
osób „za”.
Ad 6
W ramach spraw wniesionych Przewodniczący Komisji jako wolontariusz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprosił wszystkich obecnych do udziału w zbiórce i
przyjście w tym celu pod Ratusz w dn. 30 stycznia br.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 14:00 do
godziny 14:35.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

