
Rada Dzielnicy
Czuby Południowe

Lublin, 07.12.2020 r.

                                                                                                                     

Protokół z posiedzenia nr XV/VI/2020 Rady
Dzielnicy Czuby Południowe z 7 grudnia 2020 r.

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 17:08

Przewodniczący obrad: Wiesław Piotr Wnuk

Protokolant obrad: Igor Wyszyński- Karłoski

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zatwierdzenie protokołu nr XVI/XII/2020 z posiedzeń Rady Dzielnicy Czuby 
Południowe.

4. Dokonanie zmian wniosków i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zmiany zadań do realizacji ze środków rezerwy celowej.

5. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w sąsiedztwie ul. Perłowej.

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

7. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach podejmowanych w okresie 
pomiędzy

posiedzeniami.
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8. Wolne wnioski, informacje i zapytania członków Rady.

9. Zamknięcie posiedzenia

Ad.1)   Przewodniczący Wiesław Wnuk otworzył posiedzenie  Rady Dzielnicy 
Czuby Południowe stwierdzając wymagane quorum. 

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: 13 
za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. 

Ad.3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Dzielnicy Czuby 
Południowe nr XIV/VI/2020. Protokół został wyłożony  wcześniej do wglądu i 
zapoznania się Radnych z jego treścią. Odbyło się głosowanie zatwierdzające 
protokół głosami: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się. 

Ad. 4) W związku z trudnościami w realizacji niektórych projektów, których 
realizację Rada Dzielnicy postanowiła zrealizować ze środków rezerwy celowej, 
Członkowie Rady postanowili, że koniecznym jest podjęcie uchwały zmieniającej 
listę zadań do realizacji ze środków rezerwy celowej. 

Ze środków które pozostały w ramach niezrealizowanych zadań Rada Dzielnicy 
postanowiła sfinansować remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 51, ww. 
wniosek w głosowaniu poparło 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Kolejnym tematem poruszonym podczas punktu 4 obrad, był planowany remont ul. 
Węglinek oraz budowa chodnika łączącego ul. Szafirową z przystankiem 
kolejowym Lublin Zachodni.

 Przewodniczący Rady Dzielnicy Wiesław Wnuk przedstawił Radzie informacje, 
które otrzymał od urzędników Urzędu Miasta Lublin, że część inwestycji dt. 
budowy chodnika od ul. Szafirowej nie będzie mogła zostać zrealizowana z powodu
braków w dokumentacji; pomimo rozstrzygniętego w październiku przetargu. W 
związku z tym, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wiesław Wnuk zaproponował, aby
całą część rezerwy celowej przeznaczoną na ww. inwestycje przeznaczyć wyłącznie
na remont ul. Węglinek. 
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Po intensywnej dyskusji Rada Dzielnicy postanowiła nie zmieniać w tej części 
dotychczasowej uchwały dt. zadań do realizacji z rezerwy celowej z kilku 
powodów. Po pierwsze obecny zapis opisujący inwestycje w uchwale był 
konsultowany z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin Arturem Szymczykiem i 
gwarantuje, że w przypadku braku możliwości budowy chodnika,  Urząd Miasta 
może bez zmiany uchwały przez Radę Dzielnicy; przeznaczyć całą kwotę 
przeznaczoną na oba elementy inwestycji przekazać na remont ul. Węglinek. 

Po drugie, zmiana uchwały z naszej strony, bez żadnego pisma z Urzędu Miasta 
powoduje przerzucenie odpowiedzialności na nierealizację ww. części inwestycji na
Radę Dzielnicy. Budowa chodnika od strony ul. Szafirowej została publicznie 
obiecana przez Urząd Miasta, a część inwestycji dt. remontu ul. Węglinek posiada 
swoją odrębną pozycję w Uchwale Budżetowej Miasta Lublin na rok 2021.

Mając na uwadze wspomniane wcześniej fakty, Rada Dzielnicy postanowiła 
pozostawić uchwałę dt. zadań do realizacji z rezerwy celowej w niezmienionej 
treści w części dt. wspomnianych inwestycji.

Rada Dzielnicy postanowiła wystosować pismo z zapytaniem o etap na którym 
znajduje się budowa chodnika łączącego ul. Szafirową z przystankiem kolejowym 
Lublin Zachodni.

Projekt pisma poddano pod głosowanie. 12 radnych było za, 1 był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.

Na zakończenie realizacji punktu 4. obrad, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę 
zmieniającą listę zadań do realizacji ze środków rezerwy celowej. 13 radnych było 
za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 5)

Rada Dzielnicy podjęła uchwałę dt. wyrażenia opinii w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie ul. Perłowej. 
Projekt opinii został przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Krzysztofa Wiśniewskiego. Projekt opinii poddano pod głosowanie. 13 za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 6)  

Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
pomiędzy posiedzeniami.
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Ad. 7)

Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach podejmowanych w okresie 
pomiędzy posiedzeniami.

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski przedstawił projekt pisma ws. 
wjazdu samochodów przy ul. Szafirowej. Projekt pisma poddano pod głosowanie. 
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Rada Dzielnicy otrzyma od Urzędu 
Miasta 50 budek lęgowych dla jerzyków. Zaprosił radnych aby zgłaszali 
lokalizacje, w których budki mogą zostać zainstalowane. Przedstawił też jakie 
kryteria powinno spełniać miejsce do instalacji. 

Ad. 8) Wolne wnioski, informacje i zapytania Członków Rady.

Ad. 9) Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe  stwierdził wyczerpanie 
porządku posiedzenia Rady i dziękując wszystkim za przybycie zamknął 
posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowe.
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