
Rada Dzielnicy
Czuby Południowe

Lublin, 02.02.2021 r.

                                                                                                                     

Protokół z posiedzenia nr XVIII/II/2021 Rady 
Dzielnicy Czuby Południowe z 2 lutego 2021 r.

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 17:04

Przewodniczący obrad: Wiesław Piotr Wnuk

Protokolant obrad: Igor Wyszyński-Karłoski

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zatwierdzenie protokołu nr XVII/II/2021 z posiedzeń Rady Dzielnicy Czuby 
Południowe.

4. Dyskusja nad wstępnym planem wykorzystania środków z rezerwy celowej na 
rok 2021 r.

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

6. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach podejmowanych w okresie 
pomiędzy

posiedzeniami.

7. Wolne wnioski, informacje i zapytania członków Rady.

8. Zamknięcie posiedzenia

1



Ad.1)   Przewodniczący Wiesław Wnuk otworzył posiedzenie  Rady Dzielnicy 
Czuby Południowe stwierdzając wymagane quorum. Przewodniczący Rady 
odczytał dla zebranych informację o środkach bezpieczeństwa związanych z 
epidemią COVID-19.

Ad.2)  Przewodniczący odczytał przekazany wcześniej Radnym porządek 
posiedzenia i spytał czy są propozycje zmian porządku obrad. Porządek obrad 
przyjęto głosami: 8 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. 

Ad.3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Dzielnicy Czuby 
Południowe nr XV/XII/2020. Protokół został wyłożony wcześniej do wglądu i 
zapoznania się Radnych z jego treścią. 

Pan Radny Ryszard Janeczek złożył wniosek o dodanie do protokołu informacji, iż 
podczas poprzednie sesji stwierdził, że protokół z sesji poprzedzającej został 
przygotowany na najwyższym poziomie. Skierował serdeczną prośbę i apel do 
Sekretarza Zarządu aby przyszłe protokoły z posiedzeń Rady, były 
przygotowywane w podobnym stylu i jakości.

Odbyło się głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Radnego Ryszarda Janeczka: 
8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Tym samym poprawka została 
uwzględniona w protokole.

Odbyło się głosowanie zatwierdzające protokół głosami: 13 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujący się.

Ad. 4) Pan Radny Ryszard Janeczek zaproponował Radzie, aby w związku z 
trwającą cały czas pandemią koronawirusa, tegoroczną rezerwę celową przeznaczyć 
w zwiększonej części na inwestycje w infrastrukturę.

Pan Radny Piotr Grabarczyk zwrócił uwagę na pozycję we wstępnej propozycji 
wykorzystania rezerwy celowej – wsparcie Szkoły Podstawowej nr 51. na kwotę 10 
tysięcy złotych. Zauważył że ze szkołą współpracujemy od lat i ta współpraca 
przyczyniła się do wielu sukcesów jak np. poprawienie jakości systemu 
monitoringu w szkole, co wydatnie przyczynia się do bezpieczeństwa uczniów. 

Przekazał radzie również informację, że wskazana kwota zostanie wykorzystana na 
dokończenie ww. rozwoju sytemu monitoringu, tak aby obejmował kompleksowo 
cały teren placówki. 

Halina Pietrzak zwróciła uwagę na bezcelowość wspierania Domu Pomocy 
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Społecznej im. Jana Pawła II na ul. Ametystowej, argumentując to 
najprawdopodobniej dobrą sytuacją finansową placówki.

Rada Dzielnicy dyskutowała również o bezczynności Urzędu Miasta w zakresie 
stworzenia miejsc do bezpiecznej zimowej rekreacji dla dzieci w wąwozie. 
Rozważano opcje uwzględnienia tych zadań w tegorocznej rezerwie celowej, 
jednocześnie wsparto działania zmierzające do wykonania ww. zadań ze środków 
na utrzymanie infrastruktury znajdujących się w dyspozycji Urzędu Miasta. 

Po ożywionej debacie przystąpiono do głosowań. Na samym początku pod 
głosowanie poddano ramowe założenie przeznaczenia 60 lub 45 tysięcy na projekty 
ogólnoosiedlowe. 6 radnych głosowało za przeznaczeniem kwoty 45 tysięcy, 5 
radnych głosowało za przeznaczeniem kwoty 60 tysięcy. Tym samym Rada 
Dzielnicy wstępnie postanowiła, że przy tworzeniu projektu rezerwy celowej na rok 
2021 – kwota na projekty ogólnodzielnicowe wyniesie 45 tysięcy złotych, natomiast 
dla poszczególnych osiedli zostanie wygospodarowana kwota w wysokości po 35 
tysięcy złotych.

Pod głosowanie poddano przyszłość współpracy z kwartalnikiem GO! – który 
otrzymałby wsparcie w kwocie 5000zł – za utrzymaniem współpracy głosowało 5 
radnych, 4 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Tym samym Rada Dzielnicy 
wstępnie postanowiła aby działalność wydawniczą kwartalnika wesprzeć kwotą 
5000zł.

Rada Dzielnicy stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła 
wstępną decyzję o wsparciu Szkoły Podstawowej nr 51 kwotą 10 tysięcy.

Rada Dzielnicy stosunkiem głosów 9 za, 0 przeciw i dwóch wstrzymujących się 
podjęła wstępną decyzję o wsparciu finansowym dla Parafii.

Rada Dzielnicy stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła 
decyzję o przeznaczeniu 5 tysięcy złotych na remont infrastruktury należącej do 
Przedszkola nr 63.

Ad. 5)  

Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
pomiędzy posiedzeniami.

Ad. 6)

Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach podejmowanych w okresie 
pomiędzy posiedzeniami.
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Ad. 8) Wolne wnioski, informacje i zapytania Członków Rady.

Pan Radny Ryszard Czerwieniec przedstawił projekt pisma ws. zaniepokojenia 
intensywną gospodarką leśną w leśnictwie „Stary Gaj”. Pismo zostało 
zaakceptowane przez radnych – 6 radnych poparło pismo w zaprezentowanym 
kształcie, 0 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

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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