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P R OT O K Ó Ł
nr 44/VIII/2022
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 14 marca 2022r.
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: Piotr Breś, Marcin Jakóbczyk, Marcin Nowak.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacja na temat aktualnej sytuacji w Lublinie, związanej z pomocą
Uchodźcom z Ukrainy oraz dalszych przewidywań i planów miasta w tym zakresie;
dyskusja w gronie zaproszonych osób.
2. Sprawy wniesione.
Ad 1
Komisja wysłuchała szczegółowych informacji na temat aktualnej sytuacji związanej z
pomocą jaką miasto świadczy dla wszystkich przyjeżdżających do Lublina uchodźców z
Ukrainy, którą przedstawiali zaproszeni goście. Jednak na wstępie Komisja wysłuchała
obecnej na posiedzeniu psycholog Pani Małgorzaty Artymiak, która mówiła o
problemach jakie czekają obie strony i Polaków i Ukraińców w kolejnych miesiącach
asymilacji uchodźców z Ukrainy w Polsce i omawiała kolejne fazy takiego procesu oraz
przybliżała zachowania osób, które przeżyły traumę. Pani psycholog mówiła, że po fali
euforii i ogromnego zaangażowania w pomoc uchodźcom przyjdzie etap zniechęcenia,
krytycyzmu i rozgoryczenia, a nawet wrogości i tutaj będzie ważna pomoc psychologiczna.
Już w tej chwili zaczynają się takie zjawiska jak oddawanie rodzin gdyż rzeczywistość
przerosła osoby przyjmujące uchodźców pod swój dach. Nie wszyscy bowiem zdają sobie
sprawę, że przyjęcie pod swój dach osób ztraumatyzowanych, nie mówiących w naszym
języku to jest duże wyzwanie. Takie osoby chcą powiedzieć o wszystkim w swoim
własnym języku. Poza tym nie liczymy się ze wszystkimi kosztami i potrzebami osób, które
u nas zamieszkują, a dzieci hałasują, wszyscy potrzebują jeść, umyć się itd. Zachowania
po przebyciu traumy też są dosyć różne, niektórzy zamykają się w sobie, są smutni,
niektórzy żartują. Poza potrzebami zapewnienia miejsca noclegowego i pożywienia
dochodzą następnie inne potrzeby, takie jak potrzeba niezależności czy samodzielności
gdyż uchodźcy to są również ludzie, którzy mają swoją godność, nie chcą litości i chcą być
w czymś pomocni. Dochodzi problem braku prywatności, potrzeba oddzielenia. Bycie
ciągle w tłumie rodzi frustrację. Poza tym część rodzin się asymiluje i chce zostać, a część
nie chce się asymilować i chce wracać do siebie. Dojdzie też problem łączenia rodzin,
kiedy zechcą dojechać mężczyźni i połączyć się bądź zamieszkać blisko swoich rodzin,
nie jesteśmy na to przygotowani. Ponadto Pani psycholog przestrzegała przed
negatywnymi zjawiskami jakie zapewne będą, o rozgłaszanych pogłoskach, że napływ
uchodźców to dla nas zagrożenie bo zaraz będą rozboje i inne złe rzeczy i to też jest
normalne zjawisko i trzeba te nastroje tonować gdyż na pewno pojawi się wrogość,
przemoc i inne niebezpieczne zjawiska.
Następnie głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Pan Marek
Fiutka, który w związku z istniejącymi obawami mieszkańców przedstawił jakie są
zagrożenia i regulacje prawne odnośnie przetrzymywania w mieszkaniach i piwnicach
paliw płynnych.
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Dane dotyczące przyjmowania dzieci uchodźców do lubelskich placówek edukacyjnych
przedstawiła Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty
i Wychowania, która poinformowała, że w chwili obecnej do szkół zostało zapisanych już
617 dzieci z Ukrainy i cały czas trwają zapisy. Do szkół podstawowych zostało zapisanych
510 uczniów, do przedszkoli 62 zaś pozostała grupa będzie uczęszczała do szkół
ponadpodstawowych. Nie wszystkie szkoły jeszcze przyjęły uczniów z Ukrainy, ale
niektóre z tych, które już przyjęły zwiększają limit uczniów w klasach do 29, co jest zgodne
z przepisami, tak samo ten limit zostaje zwiększany w przedszkolach. Ponadto w dwóch
szkołach: SP nr 34 i ZSE im. Vetterów będą istniały oddziały przygotowawcze, w których w
klasach 25-osobowych będą kształciły się tylko dzieci uchodźców. Liczba godzin języka
polskiego zostaje w tych klasach zwiększona z 3 godzin na 6. Specustawa daje też
możliwość tworzenia takich oddziałów poza terenem szkoły. Odnosząc się do obecnych
na posiedzeniu przedstawicieli Rad Dzielnic Pani Dyrektor zachęciła do kontaktu z
dyrektorami szkół w poszczególnych dzielnicach i ustalenia z nimi ram współpracy.
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
Pan Jerzy Ostrowski poinformował, że wydział, którym kieruje, a przede wszystkim
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w systemie całodobowym w ciągu
całego tygodnia. Jest telefon dedykowany tylko do spraw uchodźców i to jest 81 4661712.
Pan Dyrektor nadmienił, że głównym zadaniem Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego jest pomoc w znalezieniu noclegów wszystkim potrzebującym uchodźcom.
W chwili obecnej jest przygotowanych 2100 miejsc noclegowych, z czego wykorzystanych
jest 1700. Przygotowywane są już kolejne trzy miejsca. Wszystkich punktów, gdzie
zakwaterowani są uchodźcy jest 16.
Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki przedstawiał różne formy pomocy miasta
dla uchodźców, którym poza zapewnieniem noclegów i wyżywienia miasto zapewnia też
opiekę zdrowotną i pomoc w opiece nad dziećmi w różnym wieku, również noworodkom
i ta pomoc świadczona jest i w placówkach opieki całodobowej i wyznaczonych w tym celu
świetlicach. Opiekunowie z najmniejszymi dziećmi są zazwyczaj kwaterowani w domach
dających lepsze warunki, np. domach studenckich, bursach i internatach. Uchodźcy zostali
zwolnieni z różnych świadczeń, takich jak opłaty za postój w płatnej strefie parkowania czy
przejazdy komunikacją miejską. Miasto współpracuje ze służbami Wojewody Lubelskiego
oraz Marszałka Województwa Lubelskiego w prowadzeniu całodobowego punktu
informacyjno-recepcyjnego przy dworcu PKS, Straż Miejska dba o porządek i zapewnienie
bezpieczeństwa oraz pomaga w relokacji uchodźców, tak samo MPK spełnia dużą rolę w
rozwożeniu osób w miejsca noclegu. Ponadto miasto przygotowuje się do wdrożenia
przepisów specustawy, w tym nadawania numerów pesel wszystkim przybyłym do Lublina.
Bardzo duża pomoc jest ze strony Policji, Straży Granicznej i innych inspekcji, które w tym
zakresie działają.
Następnie głos zabrała obecna na posiedzeniu komisji Konsul Ukrainy w Lublinie
Pani Switlana Horbowska, która poza przedstawieniem informacji związanych z aktualną
pracą Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie dziękowała wszystkim mieszkańcom
Lublina i Polakom za pomoc jaką okazują w tak trudnym dla Jej narodu czasie.
Prezes Zarządu Transportu Miejskiego Pan Grzegorz Malec poinformował, że jeżeli
chodzi o komunikację zbiorową rozkładową to zgodnie z uchwałą Rady Miasta obywatele
Ukrainy, którzy uciekają przed wojną mogą przemieszczać się komunikacją zbiorową
nieodpłatnie, na podstawie jakiegokolwiek dokumentu, którym dysponują. Ponadto MPK
udostępnia na pomoc uchodźcom swoje powierzchnie magazynowe oraz świadczy usługi
transportowe. Wojewoda jako główny koordynator ma dyżurny numer do miejskich służb
przewozowych i jest w kontakcie z Prezydentem Miasta i taka pomoc jest wzajemnie
ustalana.
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O pracy wolontariuszy mówiły przedstawicielki Lubelskiego Społecznego Komitetu
Pomocy Ukrainie – koordynatorka Punktu Zakwaterowania oraz członkini Komitetu.
Panie mówiły, że według podsumowania w ostatnim tygodniu Społeczny Komitet pomógł
ośmiuset osobom, zaś w bazie jest już ponad 1000 osób, którym udzielono pomocy. Jest
to przede wszystkim pomoc w znalezieniu zakwaterowania, gdyż w pozostałych sprawach
pomagają najczęściej już same rodziny goszczące uchodźców. Panie poinformowały, że w
związku z wejściem specustawy zostaną opracowane specjalne ulotki informujące o
możliwości zdobycia wsparcia finansowego przez rodziny przyjmujące uchodźców.
Komendant Straży Miejskiej Pan Jacek Kucharczyk wyraził opinię, że współpraca
Straży Miejskiej z poszczególnymi Radami Dzielnic układa się bardzo dobrze i pomimo że
teraz był okres wzmożonej pracy przy pomocy uchodźcom bo Straż Miejska organizowała
punkt pomocy, rozwoziła uchodźców i potrzebny sprzęt w celu ich zakwaterowania to
jednak powoli strażnicy będą wracać do swojej pracy w dzielnicach.
Przedstawiciel Rady Dzielnicy Rury pytał o możliwość zapewnienia większego
bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkół przy ul. Rzeckiego, gdzie są miejsca noclegowe
dla uchodźców, np. poprzez zwiększenie ilości patroli. Ponadto Radny Rady Dzielnicy
poruszał kwestię zapewnienia pomocy psychologicznej przybywającym osobom oraz
rozważenie potrzeby wykonywania testów na covid.
Przedstawiciel Rady Dzielnicy Węglin Północny poruszył problem jaki występuje
na parkingu Dzielnicowego Domu Kultury przy ul. Judyma 2A, gdzie jakiś samochód
zaparkował w poprzek i blokuje wszystkie miejsca parkingowe. Radny poprosił o
interwencję służb mundurowych.
Przedstawiciel Rady Dzielnicy Konstantynów zaproponował aby Urząd Miasta
opracował pewien konspekt-poradnik dla Rad Dzielnic i wszystkich podmiotów
pośredniczących w procesie przyjmowania uchodźców, tak aby było wiadomo co robić
dalej po przyjęciu uchodźców, czy gdzieś te rodziny zgłaszać i rejestrować, również w
odniesieniu do małych dzieci. Czy jest przewidziana pomoc finansowa dla rodzin, które
ponoszą koszty opieki nad uchodźcami.
Przedstawiciel Rady Dzielnicy Hajdów-Zadębie z kolei informował, że na terenie
Hajdowa są różne hale komercyjne i pytał czy miasto przewiduje działania w celu ich
wykorzystywania. Radny przyznał, że to co się dzieje obecnie na dworcu PKP, gdzie
ludzie z dziećmi koczują na podłogach, nie jest dobre i może warto stworzyć takie
dodatkowe noclegownie. Ponadto na terenie dzielnicy jest Centrum Aktywności
Środowiskowej gdzie jest 12 miejsc i też w chwili obecnej mogą być wykorzystane z myślą
o uchodźcach.
Przedstawicielka Rady Dzielnicy Sławin nawiązując do informacji o przygotowaniu
sal gimnastycznych w celu utworzenia noclegowni pytała czy wiadomo w których to będzie
szkołach i jaka będzie skala zajęcia tych miejsc gdyż dzieci mają jeszcze zajęcia w
szkołach. Być może dobre byłoby stworzenie bazy ofert pracy ukierunkowanej pod
uchodźców, tak aby mogli oni łatwiej znaleźć pracę.
Przedstawiciel Rady Dzielnicy Rury wspomniał, że na terenie dzielnicy Rury jest
kilka punktów dla uchodźców i wiele rodzin też przyjmuje uchodźców do swoich domów i
dobrze by było z myślą o tych ludziach przygotować jakąś informację gdzie mogą uzyskać
pomoc w pozyskaniu jedzenia czy środków czystości gdyż przyjęcie czasami większej
ilości osób wiąże się z dużymi wydatkami. Przydatne byłoby też stworzenie bazy szkół
gdzie są prowadzone zbiórki darów dla uchodźców i rozpowszechnienie takich informacji
gdyż np. seniorzy, którzy nie mają dostępu do internetu, a chcieliby też pomóc nie wiedzą
gdzie mają się udać.
Przedstawicielka Rady Dzielnicy Wrotków wystąpiła z propozycją rozważenia
wykorzystania siedzib Rad Dzielnic w celu utworzenia miejsc zakwaterowania dla
uchodźców.
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Przedstawicielka Rady Dzielnicy Czechów Północny nawiązując do tego, że w
wielu miejscach w Ukrainie, pomimo toczącej się wojny jest cały czas nauka online i może
dobrze by było gdyby w naszych szkołach zostały stworzone jakieś punkty gdzie
uczniowie z Ukrainy mogliby uczestniczyć w tych zajęciach.
Przedstawicielka Rady Dzielnicy Wrotków jako wolontariusz ze Szkoły Podstawowej
nr 30 poinformowała, że poprzedniego dnia przyjęto w tej szkole 190 osób i był to duży
problem gdyż osób, które mogły robić ewidencję było bardzo mało, a dodatkowo trzeba
było wszystko spisywać ręcznie. Pani pytała czy nie można byłoby stworzyć programu do
ewidencji uchodźców, który jednocześnie wskazywałby gdzie i ile łóżek jest wolnych, tak
aby można było bezproblemowo rozlokowywać wszystkie osoby potrzebujące. Jeżeli jest
16 miejsc przyjmujących uchodźców to wymagałoby to zakupienia w tym celu 16
laptopów, ale byłoby to ogromne ułatwienie w pracy wolontariuszy.
Odnosząc się do zgłaszanych w dyskusji propozycji Pani Katarzyna Kępa Dyrektor
Miejskiego Urzędu Pracy poinformowała o przygotowaniach urzędu do pośrednictwa w
szukaniu pracy i wprowadzeniu w tym celu specjalnego systemu. W tej chwili urząd zbiera
dane osób szukających pracy, a później będą oni informowani o możliwości
zarejestrowania się w urzędzie. Nie wszyscy uchodźcy muszą się rejestrować, a do
wszystkich urząd będzie przygotowywał bazę ofert pracy i pośredniczył w kontaktach z
przedsiębiorcami. Urząd dysponuje środkami na wspieranie przedsiębiorców w
zatrudnianiu uchodźców i będzie przeznaczał też środki na płatne staże.
Następnie do pytań i sugestii zgłaszanych przez przedstawicieli Rad Dzielnic odniósł
się Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki, który mówił, że jeżeli chodzi o miejsce
zamieszkania zbiorowego na LSM to jest tam zespół koordynatorów, w którym jest
przedstawiciel szkoły oraz MOPR-u oraz przedstawiciele innych jednostek i który pracuje
całodobowo. Powinien on też rozwiązywać problemy z zapewnieniem mieszkania
i problemy wynikające z zakwaterowania uchodźców w placówkach oświatowych. Co do
zapewnienia wsparcia psychologicznego miasto będzie dążyło do zapewnienia takiej
opieki, natomiast odnośnie bezpieczeństwa to Straż Miejska pełni nocne dyżury we
wszystkich miejscach zakwaterowania, a jak będzie taka potrzeba to ta ochrona będzie
wzmocniona bądź rozszerzona. Co do samochodu zajmującego parking przy domu kultury
to zostanie o tym powiadomiony Zarząd Dróg i Mostów. Sekretarz Miasta odniósł się też
do pytań o pomoc rodzinom przyjmującym uchodźców i przypomniał o tym, że taką pomoc
będzie mogła otrzymać każda taka rodzina w wysokości 40 zł. na dobę na każdą przyjętą
osobę, ale już w tej chwili te rodziny mogą uzyskać pomoc w dwóch punktach wydających
żywność. Pan Sekretarz poinformował, że już od środy 16 marca będą uruchomione
punkty do nadawania pesel wszystkim uchodźcom oraz przypomniał o telefonie pod
którym można zgłaszać chęć przyjęcia uchodźców w swoim domu. Pan Sekretarz
poinformował też, że miasto czyni starania, aby w rejonie dworca PKP zapewnić miejsce
gdzie podróżni czasowo mogliby odpocząć po długiej podróży, zwłaszcza dotyczy to osób,
które udają się w dalszą podróż. Ci, którzy zostają w Lublinie są rozlokowywani na terenie
miasta, ale też gmin ościennych. Co do wykorzystywania hal wielkopowierzchniowych to
problemem jest konieczność zaangażowania dużych środków finansowych w odpowiednie
ich przygotowanie. Dlatego w pierwszej kolejności wykorzystywane są placówki oświatowe
z pełnym węzłem sanitarnym i zapleczem gdzie mogą być wydawane posiłki, a też należy
mieć na uwadze, że rotacja we wszystkich punktach noclegowych jest dosyć duża. Co do
innych propozycji jak choćby stworzenie programu do ewidencji uchodźców to miasto
będzie to analizowało na bieżąco, a w chwili obecnej pomagają w tym zakresie
wyznaczeni koordynatorzy, ponadto każdy punkt będzie miał swoją linię telefoniczną
i krótkofalówkę do szybszego porozumiewania się, zaś co się tyczy nauki dzieci w
szkołach ukraińskich to zgodnie z zapisami specustawy będą one mogły uczęszczać do
polskich szkół.
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Radna Monika Orzechowska proponowała stworzenie punktu dla polskich rodzin
gdzie oprócz jedzenia byłaby wydawana odzież, pieluchy, środki czystości oraz poddawała
pod rozwagę ustawienie ławeczek w pobliżu konsulatu Ukrainy, z myślą o starszych
kobietach czekających w kolejkach.
Sekretarz Miasta Pan Andrzej Wojewódzki odpowiedział, że w punktach gdzie
rodziny mogą uzyskać pomoc w zakresie środków spożywczych są też środki
przemysłowe, natomiast co do ławeczek przed konsulatem to trzeba sprawdzić co mówią
na ten temat przepisy prawne i czy miasto może dokonywać takich działań w pasie
drogowym przy tego typu placówce dyplomatycznej, która rządzi się swoimi prawami.
Na tym dyskusję zakończono. Komisja zapoznała się z polityką miasta w zakresie
pomocy uchodźcom i przyjęła do wiadomości wyczerpujące i aktualne informacje w tej
sprawie.
Posiedzenie trwało od godziny 16:00 do godziny 18:00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Jurkowski

