
Rada Dzielnicy
Czuby Południowe

Lublin, 23.09.2020 r.
                                                                                       

Protokół z posiedzenia nr XVI/IX/2020 Rady 
Dzielnicy Czuby Południowe z 23 września 2020 r.

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 17:12

Przewodniczący obrad: Wiesław Piotr Wnuk

Protokolant obrad: Krzysztof Wiśniewski 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zatwierdzenie protokołu nr XV/VII/2020 z posiedzeń Rady Dzielnicy Czuby 

Południowe.

4. Spotkanie z urzędnikami z Wydziału Partycypacji UM Lublin w celu omó-

wienia potrzeb szkoleniowych Rady Dzielnicy.

5. Omówienie rezerwy celowej na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rezerwy celowej.

7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

pomiędzy posiedzeniami.

8. Informacje  Przewodniczącego  Zarządu  o  działaniach  podejmowanych  w 

okresie pomiędzy posiedzeniami.

9. Wolne wnioski, informacje i zapytania członków Rady.

10.Zamknięcie posiedzenia.
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AD 1

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wiesław Wnuk otworzył posiedzenie o godz. 
17:12. Stwierdził, że obecne jest 8 osób, co stanowi wymagane quorum. Lista 
obecności stanowi załącznik do protokołu. Wobec nieobecności sekretarza 
protokołowania posiedzenia podjął się Przewodniczący Zarządu Krzysztof 
Wiśniewski.

AD 2

Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia. Uwag do porządku 
posiedzenia nie było. Przewodniczący poddał porządek posiedzenia pod 
głosowanie: 7 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził 
przyjęcie porządku posiedzenia.

AD 3

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia wyłożony był 
do wglądu na pół godziny przed posiedzeniem. Uwag do protokołu nie było. W 
zarządzonym nad przyjęciem protokołu głosowaniu 7 osób za, 0 osób przeciwko, 0 
osób wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołu.

AD 4

Głos zabrała Pani Ewa Wasilewska – Wójcik z Wydziału Partycypacji Urzędu 
Miasta Lublin. Poinformowała o prowadzonym przez UM projekcie współpracy z 
Radami Dzielnic. W ramach projektu Urząd chce zaproponować szkolenia dla 
członków Rad Dzielnic z zakresu partycypacji. Zapytała o potrzeby Rady w tym 
zakresie. Wywiązała się dyskusja na temat szans, ograniczeń i przykładów 
procesów partycypacji. Głos zabrał Radny Rady Miasta Dariusz Sadowski 
stwierdzając, że konsultacje społeczne bywają trudne ponieważ mieszkańcy 
zmieniają zdanie na temat swoich oczekiwań.

Dyskusja nie zakończyła się wskazaniem propozycji szkoleń. Członkom Rady 
Dzielnicy rozdana została ankieta badająca potrzeby w tym zakresie. 
Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski wskazał, że ankietę można 
wypełnić także on-line.

AD 5

Przewodniczący Wiesław Wnuk zreferował aktualny stan realizacji wniosków z 
rezerwy celowej. Do rozgospodarowania zostało jeszcze 8350 zł.

Przewodniczący Wiesław Wnuk zaprezentował wniosek o sfinansowanie występu 
na koncercie w parafii M.B Różańcowej, na kwotę 2000 zł. Wywiązała się dyskusja 
na temat wniosku. Ryszard Janeczek wyraził wątpliwość czy zaproponowana kwota 
nie jest zbyt duża. Janusz Szczęch stwierdził, że Parafia chętnie wspiera Radę 
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Dzielnicy. Halina Brzezicka powiedziała, że koncerty organizowane w Parafii są na 
bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Następnie Agata Cholewa przedstawiła wniosek o przekazanie kwoty 4200 zł na 
ustawienie urządzeń zabezpieczających tereny zieleni i ciągi piesze przed 
rozjeżdżaniem przez samochody na os. Poręba. 

Przewodniczący Wnuk poddał wniosek Pani Cholewy pod głosowanie: 11 osób za, 
0 przeciwko, 0 wstrzymujących się od głosu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie poprzedni wniosek o 
sfinansowanie koncertu: 11 osób za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Następnie Pani Brzezicka złożyła wniosek o przekazanie kwoty 2150 zł na 
konserwację zieleni przy przedszkolu nr 63. Wniosek poddany pod głosowanie 
przez Przewodniczącego uzyskał 12 głosów za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

AD 6

Przewodniczący odczytał treść uchwały o zmianie podziału środków z rezerwy 
celowej. W głosowaniu jawnym uchwała uzyskała 12 głosów za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się. Tym samym Rada Dzielnicy rozgospodarowała całą kwotę 
rezerwy celowej na bieżący rok.

AD 7

Przewodniczący Wnuk przedstawił sprawy bieżące.

W ostatnim czasie wpływają skargi na spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przy ul. 
Wyżynnej. Agata Cholewa zaproponowała, żeby zebrać i zgłosić wszystkie miejsca 
na terenie Dzielnicy, które wymagają patrolowania przez policję. Krzysztof 
Wiśniewski wskazał, że takie miejsca można zgłaszać także za pomocą Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Wnuk opowiedział także o trwających obchodach 5-lecia 
Dzielnicowego Domu Kultury Czuby Południowe.

AD 8

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski odczytał pisma, które w ostatnim 
czasie wpłynęły do Rady. Wśród nich jako szczególnie istotne wskazał 
zawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji 
znajdującej się w obrębie suchej doliny pomiędzy os. Górki a linią kolejową nr 7. 
Ryszard Czerwieniec zgłosił wniosek, aby Rada Dzielnicy zwróciła się o status 
strony w tym postępowaniu. Przygotowanie wniosku zadeklarowali Krzysztof 
Wiśniewski i Agata Cholewa. W zarządzonym przez Przewodniczącego Wnuka 
głosowaniu wniosek został przyjęty: 12 głosów za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących 
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się. 

Krzysztof Wiśniewski zreferował także współpracę z DDK Węglin w zakresie 
wydawania kwartalnika GO!. Wspomniał również o swoim udziale w 
prowadzonym przez Fundację Wolności projekcie dla Rad Dzielnic „Mieszkańcy 
mają głos” i zaprosił wszystkich członków Rady na kolejne spotkanie w ramach 
tego cyklu.

AD 9

Głos zabrał Radny Rady Miasta Dariusz Sadowski, zwracając się z prośbą o 
przekazanie mu wniosków Rady Dzielnicy do budżetu miasta na 2021 rok. 
Przewodniczący Wnuk przekazał Radnemu wnioski na piśmie. Krzysztof 
Wiśniewski zadeklarował, że oprócz tego przekaże Radnym wnioski na adresy e-
mail.

Ryszard Czerwieniec zwrócił uwagę, że do tej pory nie zostały określone zasady 
bezpieczeństwa dla posiedzeń Rady Dzielnicy, w związku z epidemią COVID-19. 
Zwrócił się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o ustalenie takich zasad. 
Przewodniczący Wnuk wyraził wątpliwość na temat zasadności wniosku, poddał go 
jednak pod głosowanie. W głosowaniu 5 osób za, 5 przeciwko, 0 wstrzymujących 
się. Część osób wyraziła wątpliwość czy głosy zostały policzone poprawnie, 
ponieważ w tym momencie na posiedzeniu obecnych było 11 członków Rady. 
Wobec powyższego Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski zgłosił 
wniosek o reasumpcję głosowania. Przewodniczący Wiesław Wnuk zarządził 5-
minutową przerwę w obradach. W tym momencie większość członków Rady 
opuściła posiedzenie. 

AD 10

Przewodniczący Rady Wiesław Wnuk zamknął posiedzenie o godz. 19:04.

Przewodniczący                                                                    Protokolant
Rady Dzielnicy                                                                     Przewodniczący Zarządu
Wiesław Wnuk                                                                     Krzysztof Wiśniewski
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