
Rada Dzielnicy
Czuby Południowe

Lublin, 17.09.2019 r.

                                                                                                                     

Protokół nr VIII/VII/2019  z posiedzenia Rady 
Dzielnicy Czuby Południowe z 22.X.2019

Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe 
Wiesław Wnuk według następującego porządku obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
5.Spotkanie z Przedstawicielami Rady Seniorów.
6.Informacje przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe.
7.Informacje przewodniczącego Rady Dzielnicy Czuby Południowe.
8.Sprawy różne , organizacyjne, wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad.

Ad.1
Obrady otworzył 22.X.2019  przewodniczący  Rady Dzielnicy Czuby Południowe 
Wiesław Wnuk o godzinie 18.01. Witając wszystkich bardzo serdecznie.

Ad2.
Nie wniesiono poprawek do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Czuby Południowe porządku obrad. Porządek został przyjęty głosami 
9/0/0.

Ad.3
Odbyły się dwa głosowania za przyjęciem protokołów .
Pierwsze głosowanie za protokołem nr VI został przyjęty większością głosów 7/1/1.
Drugie głosowanie za protokołem nr VII został przyjęty większością głosów 7/1/1.

Ad.4
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Przedstawienie przez Policję Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poczucie 
bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma wpływ na 
funkcjonowanie każdej społeczności . Mapy te służą do optymalnej alokacji zasobów 
sprzętowo-kadrowych służb. Opierają się na ścisłej współpracy z mieszkańcami 
,samorządem terytorialnym .Informacje na mapach będą uwzględniały poszczególne 
kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia. To wszystko wpływa na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej Dzielnicy. Jak pokazują statystyki zagrożeń na 
naszej Dzielnicy jest coraz mniej. Jest mniej rozbojów ,włamań ogólnie jest 
bezpieczniej. Monitoring osiedlowy , czujność mieszkańców, wrażliwość społeczna 
to wszystko ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszej okolicy. To napawa 
optymizmem.
Narastającym problemem jest wyprowadzanie psów, a tak naprawdę 
nieodpowiedzialni właściciele zwierząt. Brak kagańca, psy biegające swobodnie , 
zwierzęta przywiązywane do słupów przed sklepami czekające na swoich właścicieli 
to wszystko staje się nagminne gdyż zwierząt na osiedlu przybywa.  Brudne chodniki 
i trawniki ponieważ nie każdy ma świadomość że po pupilach się sprząta. To jest 
główna kość niezgody między właścicielami psów, a osobami nie posiadającymi 
zwierząt bądź świadomymi  posiadaczami zwierząt. I tutaj należy zastanowić się nad 
problemem i wypracować jakiś konsensus.
Następną kwestią jest zmiana organizacji ruchu na ulicy Bursztynowej 37 a 
Topazowej. Ulice zostały źle zaprojektowane i   stwarzają niebezpieczeństwo dla 
ruchu drogowego i mieszkańców. Zwiększają liczbę kolizji i nieprzyjemnych 
sytuacji.
 Radny Arkadiusz Szczepański wskazał szczególne miejsca które powinny być objęte 
nadzorem policyjnym. Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu i 
obserwacjach. Również rozmowach z mieszkańcami naszej Dzielnicy. Sugestie te 
zostały wysłuchane i przyjęte przez przedstawicieli Policji.
Ważną sprawą jest brak wolnych miejsc parkingowych. Aut jest coraz więcej na 
naszej Dzielnicy. Problemem są samochody które nie są już używane a blokują i 
zajmują miejsca parkingowe. W tej sprawie Straż Miejska będzie interweniowała i 
usuwała blokujące auta . Dlatego prosi mieszkańców o wskazanie zagraconych 
miejsc parkingowych.
Zwrócono uwagę , że na naszej Dzielnicy spadła liczba miejsc regularnie 
zaśmiecanych . Generalnie jest czyściej . Niestety pojawił się problem gabarytowo 
dużych porzuconych elektrośmieci które stanowią zagrożenie ekologiczne. Brak 
świadomości mieszkańców przy istniejących na rynku firmach które za darmo 
wywożą tego rodzaju śmieci jest żenujące.  Tutaj należy popracować nad 
świadomością mieszkańców , przeznaczyć jakieś fundusze na wywieszenie 
informacji ,adresów , numerów telefonu takich firm które po uprzednim umówieniu 
rozwiążą problem danego gospodarstwa domowego. Edukacja ekologiczna jest 
kluczem do rozwiązania problemu.
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej poinformował ,iż Dzielnica będzie sprzątana 
przez trzech skazanych z Aresztu Śledczego w Lublinie. 
Zwrócono uwagę na problem segregacji śmieci przez mieszkańców osiedli. 
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Poruszona została kwestia kar dla osiedli które nie przestrzegają segregacji.
Mieszkańcy danego osiedla powinni zostać poinformowani o poniesieniu 
dodatkowych kosztów za niefrasobliwe wyrzucanie śmieci.

Ad.5
Rada Seniorów w swoim wystąpieniu zakomunikowała potrzeby osób starszych oraz 
zaopiniowała i skonsultowała decyzje lokalnych władz.
Opowiedziała się za podjęciem konkretnych działań na rzecz poprawy sytuacji 
Seniorek i Seniorów w naszej Dzielnicy Czuby Południowe. Zwróciła uwagę na 
konieczność wprowadzenia programów adaptacyjnych dla osób starszych w celu 
wyeliminowania trudności życiowych i alienacji. 

Ad. 6.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe Pan Krzysztof Wiśniewski 
przedstawił sprawy bieżące.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe Pan Wiesław Wnuk przedstawił 
sprawy bieżace.

Ad.8 
Wolne wnioski i oświadczenia.

Ad. 9
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe Wiesław Wnuk zamyka VIII 
posiedzenie Rady dzielnicy dziękując wszystkim za przybycie.
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