BRM-III.0012.11.4.2022

Protokół nr 28/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 11 maja 2022 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w Ratuszu w sali nr 2,
uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2)
stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Na
posiedzeniu nie był obecny radny Piotr Gawryszczak.
Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do 17:42
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
2.Rozpatrzenie skargi z dnia 1 kwietnia 2022 r. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie
opóźnień w budowie dróg gminnych.
3.Rozpatrzenie skargi z dnia 5 kwietnia 2022 r. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie
opóźnień w budowie dróg gminnych.
4.Sprawy wniesione.
Z uwagi na brak wniosków i uwag do porządku posiedzenia Komisja przeszła do jego realizacji.
Ad 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji, że skarżący pomimo zawiadomienia nie stawili się na posiedzeniu komisji. Następnie udzielił głosu obecnej na posiedzeniu Monice Wronie dyrektorowi XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, która poinformowała, że jest to już szósta skarga złożona nią przez ta samą osobę. Następnie głos
został udzielony radnemu Piotrowi Popielowi, który stwierdził, że jest to już kolejna skarga
gdzie skarżący nie stawili się na posiedzenie i wniósł o przejście do głosowania. Z uwagi
na brak głosów przeciwnych 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: 6 „za”, przy 0 „przeciw” i 0
„wstrzymującym się” uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Ad 2. Rozpatrzenie skargi z dnia 1 kwietnia 2022 r. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie opóźnień w budowie dróg gminnych.
Przewodniczący poinformował skarga określona w punkcie 2 i 3 dotyczy tego samego
przedmiotu i wniósł o przeprowadzenie dyskusji jednej dyskusji, a następnie o przeprowadzenie odrębnych głosowań. W obu sprawach pomimo przesłania zawiadomienia skarżący nie stawili się na posiedzenie. W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał
wniosek o uznanie skargi za niezasadną, dodał też, że uznanie skargi za niezasadną bę dzie 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 2 „wstrzymującym się” uznała skargę za niezasadną oraz
przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 3. Rozpatrzenie skargi z dnia 5 kwietnia 2022 r. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie opóźnień w budowie dróg gminnych.
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 najbliższej sesji. Komisja głosami: 4 „za”, przy 0 „przeciw” i 2
„wstrzymującym się” uznała skargę za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Ad 4. Sprawy wniesione.
Ponadto Przewodniczący poinformował członków komisji o materiałach na następną Komisję, które wpłynęły do Rady Miasta Lublin.
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