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Protokół nr 27/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 13 kwietnia 2022 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 Grzegorz Lubaś nie mógł oddać głosu na liście obecności
(początek posiedzenia). Na posiedzeniu nie była obecna radna Małgorzata Suchanowska.
Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do 18:20.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie petycji w sprawie nadania jednej z ulic Lublina nazwy „ul.Sieradzka”.
2.Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Przedszkola nr 64 w Lublinie.
3.Sprawy wniesione.
Po przedstawieniu porządku posiedzenia Przewodniczący zwrócił się o składanie wniosków czy też uwag do porządku posiedzenia. Głos zabrał radny Piotr Popiel, który wniósł o
minutę ciszy, aby uczcić rocznicę zbrodni katyńskiej. Przewodniczący Komisji Marcin Bubicz poparł złożony wniosek i zarządził minutę ciszy. Z uwagi na brak dalszych wniosków i
uwag do porządku posiedzenia Komisja przeszła do jego realizacji.
Ad 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie nadania jednej z ulic Lublina nazwy „ul.Sieradzka”.
Z uwagi na brak przedstawiciela petycjodawców Przewodniczący rozpoczął dyskusję, w
której, jako pierwszy wziął udział radny Piotr Popiel pytając o znacznie prawne podejmowanej uchwały w sprawie petycji. Odpowiedzi na to pytanie udzielił bezpośrednio Przewodniczący Komisji Marcin Bubicz, który wskazał, że uchwała ma znaczenie tylko deklaratoryjne. Nie tworzy żadnego obowiązku prawnego po stronie Prezydenta, a jedynie wskazuje kierunek postępowania. Stanowisko Przewodniczącego potwierdziła obecna na posiedzeniu Joanna Gajak zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji. Jako kolejny głos zabrał
radny Piotr Gawryszczak, który uznał, że jego zdaniem nie ma potrzeby rozpatrywać tej
sprawy na posiedzeniu Komisji. Jego zdaniem zadanie powinno przypadać Prezydentowi
Miasta Lublin i to on powinien tą sprawę rozpatrywać. Zauważył, że prawdopodobnie będą
wpływały na Komisję podobne sprawy, które zdaniem radnego nie powinny na nie trafiać.
Z uwagi na brak dalszych pytań Przewodniczący poddał wniosek o uznanie petycji za nie-

zasadną, dodał też, że uznanie petycji za niezasadną będzie oznaczało przyjęcie przed stawionego członkom Komisji projektu uchwały, który w razie przyjęcia, zostanie przedłożony Radzie Miasta Lublin na najbliższej sesji. Komisja głosami: 4 „za”, przy 0 „przeciw” i
2 „wstrzymującym się” uznała petycję za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w
przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Marcin Bubicz oddał prowadzenie swojemu zastępcy radnemu Grzegorzowi Lubasiowi.
Ad 2. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Przedszkola nr 64 w Lublinie.
Jako pierwsza głos zabrała Celina Stasiak- prezes oddziału ZNP Lublin, która w imieniu
skarżącej wniosła o wycofanie skargi. Uzasadniła swoje stanowisko tym, że sytuacja skarżącej zmieniła się. Wyjaśniła, że skarżąca zmieniła obecne stanowisko pracy i pracuje teraz w innym miejscu. Odnosząc się do skargi przekazała informacje, że liczyła, że skarga
będzie rozpatrzona w Wydziale Oświaty. Dodała też, że relacje skarżącej oraz Pani dyrektor są teraz inne. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji, który stwierdził, że z
uwagi na brak pełnomocnictwa to nie ma możliwości wycofania skargi za skarżącą. Ze stanowiskiem Przewodniczącego zgodzili się radni Piotr Gawryszczak oraz Bartosz Margul.
Następnie zwrócił się do osób prowadzących obsługę komisji o próbę nawiązania połącze nia ze skarżącą celem potwierdzenia wycofania skargi. Po udanym połączeniu telefonicznym głos zabrała skarżąca, która potwierdziła wycofanie skargi. Oświadczyła, że celem
złożenia skargi było poinformowanie środowiska spoza przedszkola o sytuacji w nim panującym. Stwierdziła, że obecnie ma inną pracę i uważa sytuację za zamkniętą.
Ad 3. Sprawy wniesione.
W sprawach wniesionych głos zabrał radny Piotr Popiel, który zwrócił uwagę na pismo
otrzymane przez wszystkich radnych. Oświadczył, że zawarta w nim krytyka jest jest nieuzasadniona i się z nią nie zgadza. Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prezydenta Miasta Lublin w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na brak innych spraw wniesionych Przewodniczący zakończył posiedzenie.
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