BRM-III.0014.9.2.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 43/VIII/2022
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2022r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 11 osób, zgodnie
z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2). Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby
zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacje na temat nowych technologii związanych z wykorzystaniem energii. punkt z udziałem prelegenta
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1335-1).
3. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z
dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1336-1).
4. Projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych
z eksponowaniem drastycznych treści na obszarze Lublina – projekt grupy
mieszkańców (druk nr 1354-1).
5. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową
Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 17
stycznia – 18 lutego 2022r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną
podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w
dniach 19 lutego – 3 marca 2022r. (druk nr 1339-1).
6. Sprawy wniesione.
Ad 1
Informacji na temat nowych technologii związanych z wykorzystywaniem energii w
transporcie samochodowym udzielił Komisji lubelski naukowiec, profesor Politechniki
Lubelskiej. Pan Profesor omawiał przy tym pracę silników spalinowych oraz sterowanie
tymi silnikami, zasady hybrydyzacji oraz najnowsze rozwiązania i dane w zakresie silników
elektrycznych i paliw przyszłościowych. Komisja przyjęła przedstawione informacje do
wiadomości.
Ad 2
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
został poddany pod dyskusję. Radni: Piotr Breś oraz Marcin Nowak wypowiadali się na
temat obecnej sytuacji związanej z napływem uchodźców z Ukrainy do Lublina, wyrażając
zdanie iż informacja na temat przygotowania miasta i obecnej sytuacji w tym zakresie
powinna być przedstawiona zarówno na komisji jak i na najbliższej sesji Rady Miasta.
Wobec braku pytań do przedstawionego projektu przystąpiono do jego zaopiniowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, głosami: 7 „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia
16 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został, wobec
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braku pytań ze strony członków Komisji, poddany pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”,
0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 4
Projekt uchwały grupy mieszkańców w sprawie przepisów porządkowych związanych
z eksponowaniem drastycznych treści na obszarze Lublina został krótko przedstawiony
przez Mieszkankę – przedstawicielkę projektodawców, która mówiła, że chodzi o zakaz
pokazywania na bilbordach w przestrzeni publicznej drastycznych treści takich jak
rozczłonkowane ludzkie zwłoki. Wątpliwości co do zasadności przedstawionego projektu
uchwały wyraził radny Eugeniusz Bielak. Natomiast radny Grzegorz Lubaś wyraził
zdanie, że taką uchwałę Komisja powinna przyjąć bez większych kłótni gdyż jest ona w
pełni zasadna i powinno się ją przyjąć choćby z uwagi na kobiety w ciąży i wszystkie
pacjentki, które przyjeżdżają do szpitali ginekologicznych i położniczych, a które są
narażone na oglądanie tego typu obrazków.
Projekt uchwały grupy mieszkańców został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7
„za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 5.
Członkowie Komisji zapoznali się z Informacją o zrealizowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 17 stycznia – 18 lutego 2022r. oraz o zaplanowanych wyjazdach w
zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniach 19 lutego – 3 marca 2022r.
Ad 6.
Komisja wysłuchała informacji na temat wszystkich działań podejmowanych przez
władze miasta w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, sprowadzających się przede
wszystkim do pełnej pomocy dla wszystkich obywateli Ukrainy, przyjeżdżających do
Lublina. Informacji udzielali: Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki oraz Z-ca
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Pani
Małgorzata Szczepińska. Ponadto Komisja wysłuchała obecnych na posiedzeniu
obywateli Ukrainy, którzy przedstawiali swoje postulaty odnośnie kierunków i możliwości
dalszej pomocy ze strony miasta.
Z-ca Dyrektora Pani M.Szczepińska informowała, że punkty, w których są
przyjmowani uchodźcy z Ukrainy to jest w chwili obecnej: hotel Arche (przebywa tam
ponad 54 osoby i nie ma wolnych miejsc), internat Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla
dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej (jest 85 miejsc i wszystkie są zajęte), sala
gimnastyczna w kompleksie budynków Straży Miejskiej (60 miejsc i wszystkie są zajęte),
punkt lokacji przy szkole na Rzeckiego 10 (150 miejsc i 50 zajętych), hala mała MOSiR-u
(60 miejsc i wszystkie wolne), hala Startu (158 miejsc i wszystkie wolne). LPEC i MPWiK
ściśle z miastem współpracuje jeżeli chodzi o transport i zapewnienie w tych miejscach
łóżek, koców i wszystkich potrzebnych rzeczy. Miasto też współpracuje od początku z ZHP
i PCK, które pomogły w zapewnieniu potrzebnych łóżek i pościeli na noclegi. Jest jeszcze
przygotowywana sala gimnastyczna na Magnoliowej na 150 miejsc. Dużą rolę odgrywa też
wolontariat, który we wszystkim pomaga. Ponadto w każdym z tych punktów lokacyjnych
wyznaczone są osoby odpowiedzialne, które czuwają nad tym aby niczego nie brakowało
i w razie potrzeby kontaktują się z miastem, obsługują też te punkty administracyjnie.
W Lublinie zostało rozlokowanych 237 osób, ale to się na bieżąco zmienia gdyż kolejne
osoby przyjeżdżają, niektóre wyjeżdżają. Wyżywieniem tych osób zajmuje się Zespół
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Ośrodków Wsparcia z MOPR-u oraz odbywa się to za pośrednictwem firmy kateringowej,
która świadczyła też usługi w czasie kwarantanny. Miasto współpracuje też z CIK-iem w
zakresie pomocy psychologicznej w języku ukraińskim. PCK to jest pomoc rzeczowa, ale
też ogromną rolę pomocową odgrywa wolontariat, który prowadzi również zbiórki darów.
MOPR zapewnia pomoc rzeczową i socjalną oraz organizuje posiłki, LPEC i MPWiK
udzielają pomocy w transporcie wszystkich potrzebnych rzeczy, ZHP udziela pomocy
rzeczowej i też świadczy pomoc w ramach wolontariatu, również organizacja „lekarze bez
granic” jest z miastem w stałym kontakcie i oferuje swoją pomoc. Również Centrum Usług
Socjalnych przy Lwowskiej pomaga i przygotowuje pakiety żywnościowe i higieniczne dla
tych, którzy jadą dalej poza Lublin. Pomagają oczywiście i służby mundurowe: Straż
Miejska i Policja. Ponadto pomagają wydziały Urzędu Miasta: Wydział Zdrowia,
Organizacji, Spraw Mieszkaniowych, Informatyki i Telekomunikacji. Powstał też w ramach
Urzędu specjalny zespół koordynacyjny ds. społecznych. Wydział Informatyki zakłada wi-fi
w punktach dla uchodźców, zostanie też uruchomiona specjalna infolinia. Jest również
duży odzew i różnorodna pomoc ze strony przedsiębiorców i mieszkańców. OSP Głusk
włącza się do pomocy. Mieszkańcy oferują miejsca noclegowe bądź nawet mieszkania dla
osób potrzebujących. Gdynia i Władysławowo uruchomiły dwa autokary, które kursują do
Lublina i zabierają chętnych, którzy chcą tam pojechać. Dodatkowo powstał centralny
punkt zbiórki darów w Niemcach (dla województwa) i w Lublinie przy ul. Krochmalnej (dla
Lublina). Jest też pomoc ze strony Wojewody Lubelskiego.
Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki dodał, że dużą rolę w pomocy
uchodźcom pełnią też organizacje pozarządowe, przedstawiciele lubelskiego biznesu,
wiele instytucji, które funkcjonują w Lublinie, ale też sami mieszkańcy. Jest dużo działań
ze strony Centrum Konsultacyjnego, które mieści się w Centrum Kultury, Straży Miejskiej,
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przygotowywane są kolejne miejsca
noclegowe. W tym momencie w 5-ciu obiektach jest przygotowanych już ponad 513 miejsc
noclegowych, przy czym średnie obłożenie to jest ok. 200 osób. Pan Sekretarz
poinformował, że uruchamiane są właśnie kolejne dwa miejsca z noclegami na ok. 450
osób gdyż Lublin spodziewa się kolejnych grup uchodźców. Przez całą dobę pracuje też
sztab zarządzania powołany przez Pana Prezydenta. Jeżeli uchodźcy chcą skorzystać z
pomocy rządowej i samorządowej to te osoby powinny przejść przez punkty recepcyjne
i zostać wprowadzone do systemu, umożliwiającego takie wsparcie. Dlatego też miasto
prowadzi rejestr takich osób, również przebywających w mieszkaniach prywatnych i te
dane są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Pan Sekretarz poinformował, że są
uruchomione dwa punkty informacyjne, powołane przez Wojewodę Lubelskiego: na
dworcu PKP i na dworcu PKS, czynne przez całą dobę, na których dyżury pełnią
pracownicy Urzędu Miasta oraz wolontariusze.
Następnie głos zabrał Obywatel Ukrainy, mieszkający w Lublinie i posiadający też
obywatelstwo polskie, który podziękował władzom miasta za wsparcie i tak nieocenioną
pomoc. Zaproponował zorganizowanie specjalnego posiedzenia, na którym władze
wszystkich podmiotów zaangażowanych w pomoc uchodźcom będą mogły wymienić się
swoimi doświadczeniami i uwagami co do dalszej pomocy. Zdaniem Gościa dobrym
rozwiązaniem byłoby utworzenie otwartego korytarza przez przejście graniczne, przez
który mogłyby przejeżdżać samochody i byłby łatwy i szybki kontakt dla obu stron, tym
bardziej, że są szpitale na Ukrainie, które potrzebują wsparcia i ich pracownicy mogliby
podjeżdżać pod granice i przejmować potrzebne leki. Ważne jest też zniesienie opłat dla
studentów z Ukrainy za pobyt w akademikach oraz innych, związanych z kosztami
studiowania gdyż są oni pozbawieni w chwili obecnej pomocy z domu. Ważne jest też
udostępnienie w chwili obecnej jakichś mieszkań socjalnych, komunalnych. Niezbędna jest
też dobra koordynacja wszystkich działań, gdyż jest wiele osób zaangażowanych w
pomoc, ale dobrze by było to wszystko połączyć. Obecna na posiedzeniu Obywatelka
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Ukrainy potwierdziła, że pomysł z utworzeniem korytarza jest bardzo zasadny gdyż nawet
w tej chwili jeden ze szpitali w obwodzie chmielnickim wystąpił o przesłanie potrzebnych
leków i innych środków i jest problem z dostarczeniem tych rzeczy.
Radny Piotr Breś stwierdził, że zapewne starania o utworzenie takiego korytarza
leży w gestii Wojewody, ale też budujące jest to jak dużo miasto robi w kwestii pomocy
uchodźcom. Radny mówił, że dobrze iż został powołany specjalny sztab do
koordynowania pracy związanej z przyjmowaniem uchodźców i że jest zapewniana
wystarczająca ilość miejsc noclegowych. Na pewno byłoby jeszcze lepiej gdyby Pan
Prezydent wraz z Wojewodą mogli przyśpieszyć przejazd ludzi z Ukrainy do Polski, tak
aby ludzie nie musieli stać w tak długich kolejkach.
Radny Piotr Popiel wyraził zdanie, iż brakuje odpowiedniej informacji odnośnie
wszystkich działań miasta oraz tego kto to wszystko koordynuje. Zdaniem radnego
powinna być też na stronie internetowej informacja co do miejsc noclegowych, tak aby w
sytuacji kiedy ktoś pyta o nocleg można było podać taką informację.
Radny Eugeniusz Bielak zaproponował obecnym na posiedzeniu gościom,
reprezentującym stronę ukraińską, wystąpienie do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie
pomocy finansowej dla szpitala i na inne potrzebne wydatki i miasto będzie mogło wtedy
pomóc.
Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki poinformował, że informacja odnośnie
miejsc noclegowych nie jest zamieszczana na stronach internetowych ze względu na
potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, którzy tam nocują, gdyż są różne
przypadki i są już miejsca gdzie spokoju i porządku muszą pilnować strażnicy miejscy.
Pan Sekretarz przypomniał też o wszystkich miejscach gdzie świadczona jest
wszechstronna pomoc dla uchodźców i gdzie przygotowani do tego wolontariusze
udzielają wszystkich potrzebnych informacji, poza punktami na dworcach również w
Centrum Kultury. Wspomniał też o działających świetlicach i zajęciach kulturalnooświatowych dla przyjeżdżających z Ukrainy dzieci.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 14:00 do
godziny 15:05.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

