
Rada Dzielnicy
Czuby Południowe

Lublin, 11.12.2019 r.

Protokół z posiedzenia nr X/VII/2019 
Rady Dzielnicy Czuby Południowe w dniu 

11.12.2019 r.

Miejsce posiedzenia: Wyżynna 16

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 18.23

Przewodniczący obrad: Wiesław Piotr Wnuk

Protokolant obrad:  Igor Wyszyński-Karłoski

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie, powitanie gości i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z VIII oraz  IX posiedzenia Rady Dzielnicy Czuby 

Południowe.

4.Przedstawienie zadań zrealizowanych z rezerwy celowej Rady Dzielnicy.

5.Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 

Czuby Południowe podejmowanych między posiedzeniami.

6.Wolne wnioski ,informacje i zapytania członków Rady.

7.Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Przewodniczący  Rady Dzielnicy Czuby Południowe Wiesław Wnuk otworzył 

posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowe o godz. 18:23 witając wszystkich 

bardzo serdecznie. Członkowie Rady Dzielnicy podpisali się na liście obecności 

z posiedzenia Rady Dzielnicy. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady 

Dzielnicy stwierdził quorum.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Ad.2 Przewodniczący Wiesław Wnuk odczytał przekazany porządek posiedzenia i 

zadał pytanie, czy są propozycje zmian porządku obrad. Zgłoszeń nie było. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Porządek 

obrad został przyjęty głosami 8-za,0-przeciw,0-wstrzymujących się.

Ad.3 Zostały poddane pod głosowanie dwa protokoły VIII i IX. 

Przewodniczący zadał pytanie, czy są uwagi do protokołu. 

Radna Halina Brzezicka zgłosiła uwagę i złożyła poprawkę do protokołu IX.

Nastąpiło głosowania w którym protokół nr VIII został przyjęty głosami: 

8-za, 0-przeciw,0-wstrzymujących się, a protokół nr IX 8-za, 0-przeciw,0-

wstrzymujących się.

Ad.4 Przewodniczący Rady Dzielnicy Wiesław Wnuk przedstawił problemy 

związane z realizacją postanowień Rady Dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin.

Budżet nie jest wykonany – chodzi o rezerwę celową.

Miasto nie wykonuje prac administracyjno-konserwatorskich infrastruktury 

na Dzielnicy takich jak: chodniki, ławki.

Zwrócił uwagę, że należało wykorzystać dobrą pogodę do realizacji wielu prac 

poprawiających wygląd i funkcjonalność infrastruktury.

Radna Halina Brzezicka powiedziała, że wniosek złożony 09.02.2019 r  wymagał 

wiele pracy i czasowego zaangażowania.

Został jedynie zrealizowany w 50%, a łączny koszt projektu został oszacowany 

na kwotę 16.700zł.

Radny Ryszard Janeczek zwrócił uwagę, że koszty realizacji inwestycji przez firmy 

wygrywające przetargi, są wyższe niż ceny rynkowe.

Co powoduje, że możemy zrealizować mniej projektów dla Dzielnicy.

Ad.5 Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe Wiesław Wnuk 

przedstawił informację o działaniach podejmowanych między posiedzeniami:

Przewodniczący Wiesław Wnuk  odczytał życzenia Bożonarodzeniowe 

od Prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe Krzysztof Wiśniewski 



przedstawił informację o działaniach podejmowanych między posiedzeniami:

Otrzymaliśmy odpowiedz w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Tymiankowej i Jana Pawła II.

Infrastrukturą świetlną obu ulic zajmie się Rada Miasta Lublin na sesji grudniowej.

Przewodniczący odczytał list mieszkańca Dzielnicy, który zauważył, że firma 

komunalna Hortux  niszczy chodniki, ścieżki i trawniki przy ulicy Szczytowej. 

Firma  wjeżdża ciężkimi samochodami na chodniki, a przecież zakres prac tej firmy 

w większości przypadków tego nie wymaga.

Zarząd Budowy Dróg i Mostów przesłał pismo do naszej Dzielnicy w sprawie 

przejścia, komunikacji pomiędzy lasem,a Dzielnicą.

Pan Andrzej Filipowicz –Czechów Południowy przesłał wniosek dotyczący 

odwołania do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w sprawie górek 

czechowskich.

 Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne „Lublin 2030” które odbędzie się 

12.12.20119r.

Ad.6 Radny Ryszard Janeczek wyraził zadowolenie z koszeń przy ulicy Wyżynnej 

20, wskazując jednocześnie miejsca gdzie teren jest niezagospodarowany.

Radna Halina Brzezicka zwróciła uwagę, na posadzone żywopłoty przy ulicy 

Wyżynnej 13. Krzaki nie są  przycięte.

Przewodniczący Krzysztof Wiśniewski poinformował o decyzji Wydziału Zieleni, 

który nie zgodził się na przesadzenie drzew przy górce saneczkowej.

Środki można przeznaczyć na zagospodarowanie terenu pod wiaduktem 

ul. Jana Pawła II.

Ad.7 Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe stwierdził wyczerpanie 

porządku posiedzenia Rady .

Dziękując wszystkim za przybycie  zamknął posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby 

Południowe o godzinie 19.30.

Przewodniczący                                                                    Sekretarz
Rady Dzielnicy                                                                     Zarządu Dzielnicy
Wiesław Wnuk                                                                     Igor Wyszyński-Karłoski


