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Protokół nr 23/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 15 września 2021 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w trybie zdalnym, uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stano wiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Z uwagi na problemy techniczne radny Zbigniew Jurkowski nie mógł oddać głosu na liście
obecności (początek posiedzenia). Nie był obecny radny Piotr Gawryszczak.
Posiedzenie trwało od godziny 17:53 do 18:26.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów.
2.Rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w sprawie przedłużenia i
budowy drogi łączącej ul. Węglarza z Rumiankową i Trześniowską.
3. Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin polegające na odmowie merytorycznego załatwienia ważnych spraw mieszkańców.
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany nazwy Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.
5. Sprawy wniesione.
Z uwagi na brak wniosków i uwag do porządku posiedzenia Komisja przeszła do jego realizacji.
Ad 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów.
Z uwagi na brak osoby skarżącego Przewodniczący spytał radnych czy mają jakieś pytania w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał wniosek o
uznanie skargi za niezasadną, dodał też, że uznanie skargi za niezasadną będzie ozna czało przyjęcie przedstawionego członkom Komisji projektu uchwały, który w razie przyjęcia, zostanie przedłożony Radzie Miasta Lublin na najbliższej sesji. Komisja głosami: 2
„za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła
projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w sprawie przedłużenia i budowy drogi łączącej ul. Węglarza z Rumiankową i Trześniowską.

Przewodniczący poinformował członków Komisji, że skarżący usprawiedliwił swoją nieobecność na posiedzeniu z uwagi na problemy zdrowotne oraz zwrócił się o przyjęcie jego
skargi. Wystosował w tej sprawie dodatkowe pisma, które było wysłane do członków Komisji drogą elektroniczną. Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Popiel, który stwierdził, że
sam jako radny stara się o budowę ulicy Nałkowskich i do tej pory się nie doczekał. Dodał
też, że w mieście Lublin z pewnością potrzebna jest budowa wielu ulic, ale to nie powód
by pisać w tej materii skargi. Spytał, też czy budowa ulicy nie była składana w ramach Pol skiego Ładu. Informacje tą potwierdził Adam Borowy – zastępca dyrektora Zarządu Dróg i
Mostów. Następnie Przewodniczący poddał wniosek o uznanie skargi za niezasadną, dodał też, że uznanie skargi za niezasadną będzie oznaczało przyjęcie przedstawionego
członkom Komisji projektu uchwały, który w razie przyjęcia, zostanie przedłożony Radzie
Miasta Lublin na najbliższej sesji. Komisja głosami: 4 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującym się” uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 3. Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin polegające na odmowie
merytorycznego załatwienia ważnych spraw mieszkańców.
Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Popiel, który wyraził wątpliwość co do przedmiotu
skargi i zwrócił się o wyjaśnienie przedmiotu skargi. Z uwagi na brak osoby skarżącego
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. W związku z brakiem pytań
Przewodniczący poddał wniosek o uznanie skargi za niezasadną, dodał też, że uznanie
skargi za niezasadną będzie oznaczało przyjęcie przedstawionego członkom Komisji projektu uchwały, który w razie przyjęcia, zostanie przedłożony Radzie Miasta Lublin na naj bliższej sesji. Komisja głosami: 4 „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uznała
skargę za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany nazwy Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.
Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Popiel, który zwrócił uwagę na coraz częstsze zjawisko wysyłania do Rady Miasta petycji i skarg przez mieszkańców, którzy nie zjawiają się
na posiedzeniu. Wypowiedź radnego poparł radny Grzegorz Lubas, który stwierdził, że
chciałby poznać szersza argumentację złożonej petycji lecz z uwagi na brak osoby pety cjodawcy wiele jego pytań musi pozostać bez odpowiedzi. Następnie Przewodniczący
poddał wniosek o uznanie petycji za niezasadną, dodał też, że uznanie petycji za nieza sadną będzie oznaczało przyjęcie przedstawionego członkom Komisji projektu uchwały,
który w razie przyjęcia, zostanie przedłożony Radzie Miasta Lublin na najbliższej sesji. Komisja głosami: 3 „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uznała petycję za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 5. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pisma:
-opinie prawną w zakresie pytań komisji,

-odpowiedź na dezyderat Komisji z dnia 9 czerwca 2021 r.,
-pismo w sprawie petycji dotyczącej zmiany nazwy Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Łukasz Kowalczyk

Przewodniczący Komisji

Marcin Bubicz

