
Rada Dzielnicy
Czuby Południowe

Lublin, 08.06.2020 r.

                                                                                                                     

Protokół z posiedzenia nr XIV/VI/2020 Rady
Dzielnicy Czuby Południowe z 8 czerwca 2020 r.

Miejsce posiedzenia: Szkoła Podstawowa nr. 51 ul. Bursztynowa 22.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 17.00

Przewodniczący obrad: Wiesław Piotr Wnuk

Protokolant obrad: Igor Wyszyński- Karłoski

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zatwierdzenie protokołu nr XIII/IV/2020 z posiedzeń Rady Dzielnicy Czuby 
Południowe.

4. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 51.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy za 2019 rok.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem.

7. Stanowisko komisji rewizyjnej.

8. Przyjęcie sprawozdania.

9. Udzielenie absolutorium.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rezerwy celowej.

1



11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków do Budżetu Miasta na rok 
2021.

12. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
pomiędzy posiedzeniami.

13.  Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach podejmowanych w 
okresie pomiędzy posiedzeniami.

14.  Wolne wnioski, informacje i zapytania członków Rady.

15.  Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1)   Przewodniczący Wiesław Wnuk otworzył posiedzenie  Rady Dzielnicy 
Czuby Południowe stwierdzając wymagane quorum. Przywitał przybyłych gości 
Radnego Miasta Lublin Radosława Skrzetuskiego oraz Dyrektora SP 51 w której 
odbywało się posiedzenie Rady Dzielnicy z powodu obowiązujących obostrzeń 
epidemicznych.

Ad.2)  Przewodniczący odczytał przekazany wcześniej Radnym porządek 
posiedzenia i spytał czy są propozycje zmian porządku obrad. Rozpoczęła się 
dyskusja nad porządkiem obrad zakończona głosowaniem i przyjęciem głosami: 
11za,0 przeciw i 0 wstrzymujących się. 

Ad.3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Dzielnicy Czuby 
Południowe nr XIII/IV/2020. Protokół został wyłożony  wcześniej do wglądu i 
zapoznania się Radnych z jego treścią. Odbyło się głosowanie zatwierdzające 
protokół głosami: 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Ad.4) Zabranie głosu Dyrektora SP 51 pana Marka Krukowskiego. Podziękował 
serdecznie za zaproszenie, swoją funkcję pełni od 2 lat, objął szkołę dobrze 
funkcjonującą. Podziękował Radzie Dzielnicy Czuby Południowe za wsparcie 
materialne dzięki któremu szkoła mogła przeprowadzić kilka inicjatyw np. 
instalacje  monitoringu na terenie szkoły oraz zakup sprzętu komputerowego. 
Zdalne kształcenie pokazało pewne braki  w infrastrukturze komputerowej szkoły, 
potrzeby są duże i wymagają zainwestowania środków w jej rozwój. Stwierdził iż 
SP 51 jest szkołą dzielnicową. Pojawiły się pytania zadawane przez Radnych.

1. Czy monitoring podłączony jest do sieci miejskiej? Nie jest podłączony, 
obraz jest rejestrowany i udostępniany w razie potrzeby Policji i Prokuraturze.
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2. Jaki jest zasięg monitoringu? Monitorowany jest obszar ogrodzony i 
fragment boiska. Przepis mówi o zakazie monitoringu obszarów sąsiadujących. 
Boisko jest częściowo monitorowane i nie ma całodobowego nadzoru. Dlatego 
została poproszona  Straż Miejska i Policja o zwiększenie liczby patroli, 
szczególnie w godzinach wieczornych.

3. Czy jest sprawdzane ogrodzenie? Niecodziennie , ale systematycznie 
prowadzone są prace naprawcze ogrodzenia.

Ważną sprawą jest uczulanie mieszkańców Dzielnicy na to co dzieje się na boisku 
szkolnym, w trudnych sytuacjach należy dzwonić na Policję i nie być obojętnym. 
Trawnik znajdujący się przed ogrodzeniem szkoły jest miejski i placówka nie jest 
upoważniona do jego koszenia jest to odpowiedź na wiele telefonów zarzucających 
szkole zaniedbanie. 

Ad.5) Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Krzysztof Wiśniewski przedstawił 
sprawozdanie z  działalności Rady Dzielnicy Czuby Południowe za rok 2019.

Ad.6) Rozpoczęła się dyskusja Radnych podsumowująca pracę Zarządu Rady 
Dzielnicy Czuby Południowe za rok 2019.

Ad.7) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz  Rolewski odczytał 
stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Ad.8) Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Czuby 
Południowe  zostało przyjęte  głosami: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Ad.9) Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski  odczytał na wniosek 
radnego Ryszarda Czerwieńca sprawozdanie  zarządu. W debacie o udzielenie 
absolutorium radny Ryszard Czerwieniec przedstawił swoje zastrzeżenia dotyczące 
przygotowywanych protokołów. Absolutorium zostało udzielone głosami : 11 za, 0 
przeciw, 1 wstrzymujący się.

Ad.10) Pozostało do dyspozycji 39 tyś 500zł plus dwa wnioski rozpatrzone: radnej 
Agaty Cholewy „Warsztaty plenerowe dla Dzieci i Młodzieży VIII Edycja” i 
radnego Ryszarda Czerwieńca „Taneczne Spotkania Parkowe”  W obecnej sytuacji 
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zaostrzeń epidemicznych nie może odbyć się Święto Dzielnicy. Pozostaje do 
rozdysponowania  kwota 20 tyś zł. Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski 
złożył wniosek o ponowne rozdysponowanie tej kwoty na cele łatwiejsze w obecnej
sytuacji do realizacji.  Odbyło się głosowanie,  wniosek został przyjęty głosami: 
11za, 0 przeciw,0 wstrzymujących się. Pan radny Ryszard Janeczek złożył wniosek 
o cofnięcie przekazanej kwoty na „Taneczne Spotkania Parkowe” gdyż w obecnych
warunkach takie spotkania nie mogą się odbyć. Sytuacja jest skomplikowana i 
zmienna, miasto również odstąpiło od realizacji wszelkich imprez. Cofnięte środki 
można przeznaczyć na realizację  ważnych projektów  Dzielnicowych. Odbyło się 
głosowanie w wyniku którego głosami  5 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujących się 
wniosek przeszedł. Przewodniczący Krzysztof Wiśniewski na prośbę radnej Agaty 
Cholewy złożył wniosek o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na realizację  
projektu „Warsztatów Plenerowych Dzieci i Młodzieży VIII Edycja” do 5 tyś zł.  
Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem, głosami: 10 za, 0 przeciw, 1 
wstrzymujący się, wniosek został przyjęty. We wcześniejszym  terminie odbyło się 
spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury na którym wstępnie złożono propozycję 
organizacji tzw „Wesel regionalnych” biorąc pod uwagę ograniczenia ilościowe 
oraz konsultacje i zalecenia Inspektora Sanitarnego. Chodzi o możliwość realizacji 
projektu radnego Ryszarda Czerwieńca dotyczącego „Tanecznych Spotkań 
Parkowych”. Wniosek został  zaakceptowany przez Dom Kultury. Rozpoczęła się 
wstępna współpraca z partnerami i konsultowanie szczegółów. Tak  uzasadniał 
realizację swojego  wniosku radny Ryszard Czerwieniec. Następnym wnioskiem 
było rozpatrzenie budowy chodnika, łączącego ul. Szafirową z przystankiem 
kolejowym Lublin – Zachodni oraz remont ul. Węglinek. Inwestycja warta wstępnie
90 tyś zł, a Rada Dzielnicy Czuby Południowe  przeznacza 38 tyś zł partycypując w
kosztach inwestycji. Ostateczna wartość inwestycji  nie jest  do końca znana, 
uwzględniona jest w planach miejskich. Wniosek złożony przez radnego Igora 
Wyszyńskiego – Karłoskiego, rozpoczęła się dyskusja. Wsparcie budowy przez 
Radę Dzielnicy jest istotne i mile widziane  w Ratuszu. Odbyło się głosowanie nad 
wnioskiem radnego Igora Wyszyńskiego – Karłoskiego  głosami: 12 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się wniosek został przyjęty. Przeszły dwa wnioski  38 tyś 
budowa chodnika, łączącego ul. Szafirową z przystankiem kolejowym Lublin- 
Zachodni oraz remont ul. Węglinek, oraz wniosek 5tyś zł na Warsztaty plenerowe 
dla dzieci i młodzieży VIII edycja. Zostało przeprowadzone głosowanie za 
podjęciem uchwały nr. XV  Podział rezerwy pieniężnej czyli celowej, głosami 13 
za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została przyjęta.

Ad.11) Przewodniczący Rady Dzielnicy Wiesław Wnuk zwrócił uwagę, że 
wniosków zawsze Rada Dzielnicy składała dużo, jednak z powodu braku realizacji, 
obecnie trochę mniej, tak po 6, 7 z każdego Osiedla. Jeden ogólny jak np. remont 
mostu na ul. Filaretów. Nastąpiło odczytanie wniosków i ich analiza pod względem 
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realizacji. Odniesienie się do projektów i określenie, wskazanie nowych potrzeb 
które służą poprawie infrastruktury Dzielnicy. Uchwała w sprawie stworzenia 
propozycji zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Rady Dzielnicy. Uchwała nr. 
XVI zgłoszenie propozycji do Budżetu Miasta Lublin. Propozycja zadań, katalog 
potrzeb wskazany przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe. Odbyło się głosowanie
: 13 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się uchwała przeszła jednogłośnie.

Ad.12) Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe przekazał Radnym 
informacje o podejmowanych działaniach między posiedzeniami Rady Dzielnicy 
Czuby Południowe. W sytuacji zagrożenia epidemicznego działalność jest trochę 
ograniczona wymogami sanitarnymi i ograniczonym funkcjonowaniem Urzędów.

Ad.13) Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Czuby Południowe poinformował 
Radnych o działaniach Rady Dzielnicy Czuby Południowe pomiędzy 
posiedzeniami. 

Ad.14) Wniosek radnego Ryszarda Czerwieńca aby środki na imprezę kulturalną 
„Taneczne Wieczory Parkowe” przeznaczyć na budowę chodnika łączącego ul, 
Szafirową z przystankiem kolejowym Lublin – Zachodni.

Wniosek pani radnej HalinyPietrzak, aby tę kwotę  przeznaczyć na zakup koszy dla 
Dzielnicy, albo renowację ławek które są w opłakanym stanie.

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski zwrócił uwagę,  że potrzeby 
Dzielnicy są ogromne i lepiej  zastanowić się które  są priorytetowe dla Dzielnicy. 
Zaproponował przeniesienie dyskusji na następną sesję Rady Dzielnicy.

Nastąpiła 5 minutowa przerwa na  wspólne konsultacje i dyskusję na co 
przeznaczyć i rozdysponować fundusze.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Czuby Południowe  Krzysztof 
Wiśniewski poinformował o zawarciu  wspólnego stanowiska i zgody  w sprawie 
podziału środków pieniężnych pomiędzy trzy Osiedla w równych kwotach po 
4150zł. Wniosek został przyjęty głosami: 10 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się.

Ad.15) Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe  stwierdził wyczerpanie
porządku posiedzenia Rady i dziękując wszystkim za przybycie zamknął 
posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

5



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