
Protokół z posiedzenia nr 11 Rady Dzielnicy Szerokie 
w dniu 9 stycznia 2020 r. 

 
Miejsce posiedzenia: ul. Nałęczowska 94, 20-831 Lublin 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 19:10 
Przewodnicząca obrad: Karolina Chuderska 
Protokolant obrad: Agnieszka Lis 
 
Porządek posiedzenia:  
1) Otwarcie posiedzenia. 
2) Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3) Przyjęcie protokołu obrad z dnia 12 grudnia 2019 r. 
4) Sprawy wniesione. 
5) Informacje Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącej Rady o podjętych działaniach 
pomiędzy posiedzeniami. 
6) Komunikacja Miejska – omówienie spotkania Rady i Zarządu Dzielnicy z Zastępcą Prezydenta 
panem Mariuszem Banachem i przedstawicielami ZTM, wnioski i uwagi. 
7) Rezerwa Celowa – propozycje i założenia do realizacji z terenu Dzielnicy na rok 2020. 
8) Wolne wnioski i zapytania. 
9) Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia. 
10) Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad 1)  Przewodnicząca otworzyła posiedzenie Rady Dzielnicy. Stwierdziła, na podstawie listy 
obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 11 członków Rady Dzielnicy, co stanowi wymagane 
quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad 2)  Przewodnicząca odczytała przekazany porządek posiedzenia i zadała pytanie, czy są 
propozycje zmiany porządku obrad (do obrad dołączył 1 członek). Zgłoszeń nie było. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Porządek obrad został 
przyjęty 12 głosami. 
 
Ad 3) Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy Szerokie z dnia 12 grudnia 2019 r.  
Na posiedzeniu wniesiono drobne poprawki. Protokół z poprawkami został przyjęty głosami 
12 członków. 
 
Ad 4) Sprawy wniesione: 
Mieszkańcy ul. Wiślan zgłaszają, że po większych ulewach jest zatapiany fragment ulicy. Woda 
spływa w najniższą część, z której nie ma odpływu i tworzą się ogromne kałuże. Prośba 
mieszkańców o nawiezienie tłucznia/kamienia, aby wypełnić ubytki i podnieść teren. 
Odpowiedź Przewodniczącego Zarządu: wiele razy zgłaszano do ZDIM ten problem, a obecnie 
czekamy na rozpatrzenie wniosku. Rada Dzielnicy rozważy naprawę ulicy ze środków rezerwy 
celowej na 2020 r. 
 
Ad 5) Zostało odczytane pismo do Prezydenta Miasta Lublin pana Krzysztofa Żuka  
od  Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin pana Leszka Daniewskiego. Pismo dotyczyło 
spraw przekazanych przez kilku członków Rady Dzielnicy Szerokie (Marię Dudziak, Andrzeja 
Skałeckiego, Sławomira Knapa, Zofię Bielecką) podczas dyżuru pełnionego przez 
wiceprzewodniczącego w ramach spotkań z mieszkańcami, tj. realizacja budowy szkoły  
w dzielnicy, realizacja budowy ulic, przywrócenie wcześniejszych kursów autobusów linii nr 3  
i nr 54,  wydłużenie pracy biblioteki wraz z dodatkowym etatem, budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic Sławin, Gnieźnieńska i Nałęczowska.  



Przewodnicząca Rady przekazała informację dotyczącą niedokończonej budowy odcinka chodnika 
przy ul. Nałęczowskiej w pobliżu ul. Szerokie. Według uzyskanych przez nią informacji chodnik 
zostanie dokończony. Wykonawcy nie minął jeszcze termin na zakończenie prac. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo mieszkańców ul. Strumykowej do Prezydenta Miasta 
Lublin, które wpłynęło do Rady Dzielnicy. W piśmie mieszkańcy proszą o dokończenie budowy 
ulicy Strumykowej. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo od Wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Leszka 
Daniewskiego dotyczące inwestycji do wykonania ze współpracą z  Miejskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji obejmującej ulice: Leszka, Ziemowita, Biskupińską, Główną 
i Strumykową. 
 
Ad 6) Komunikacja Miejska – wybór i przedstawienie propozycji zmiany trasy linii 54 do ZTM 
przez Radę Dzielnicy Szerokie. 
PIERWSZY WARIANT: przejazd linii 54 przez ulice: Wądolną, Ślężan, Lędzian, Sławin, 
Nałęczowską, Morwową, Zana, Bohaterów Monte Casino, Mazowieckiego, Nałęczowską, Sławin, 
Lędzian, Ślężan, Wydolną; 
DRUGI WARIANT: skrócenie linii 54 do ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania (do E.Leclerc)  
z  zachowaniem powtarzalności trasy. 
W głosowaniu jednogłośnie 12 członków wybrało WARIANT PIERWSZY. 
Decyzja: przedstawienie do ZTM wariantu pierwszego jako rozwiązania dla częstszego kursowania 
linii 54. 
 
Ad 7) Rezerwa Celowa- propozycje na rok 2020. 
1. Członek Rady pan Marcin Gutek: 
- utwardzenie destruktem  i wyprofilowanie ul. Wiślan na długości 40 metrów razem  
ze skrzyżowaniem z ul. Biskupińską, 
- utwardzenie destruktem ul. Słupian od ul. Polan do ul. Słowian, 
- ustawienie dwóch słupów ogłoszeniowych w dzielnicy. 
2. Członek Rady pani Katarzyna Paszkowska: 
- montaż koszy na śmieci w dzielnicy. 
3. Członek Rady pani Wiesława Ogrodnik: 
- utwardzenie kruszywem z cementem ul. Głównej, od ul. Nałęczowskiej do ul. Krystalicznej. 
4. Członek Rady pani Maria Dudziak: 
- oświetlenie ciągu pieszego od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej, 
- dokończenie traktu pieszego od ul. Siewierzan  do ul. Nałęczowskiej  – ok. 40 m x 1,5 m, 
- oświetlenie ciągu pieszego od  pętli przy ul. Wojciechowskiej do ul. Wygon. 
5. Członek Rady pan Andrzej Skałecki: 
- wyrównanie ul. Zagonowej. 
6. Przewodniczący Zarządu pan Józef Kaźmierczak: 
- utwardzenie destruktem ul. Zakątek na odc. 50 m od ul. Przejrzystej w górę. 
7. Członek Rady pan Damian Kuraszewicz; 
- poszerzenie i poprawienie utwardzenia ul. Krystalicznej poprzez wysypanie szutrem ulicy  
o długości ok. 350 m, 
- trakt przy rzece Cechówce – wykoszenie i usunięcie wiatrołomów. 
 
Ad 8) Wolne wnioski i zapytania. 
1. Członek Rady pan Damian Kuraszewicz – park przy dolinie Czechówki, zapytanie o Zielony 
Budżet i działania w tym kierunku. 
2. Członek Rady pan Sławomir Knap – propozycja omówienia odbytych spotkań, wszystkich 
zgłoszonych problemów, niezrealizowanych inwestycji. Propozycja spotkania z Posłem naszego 
regionu w celu przedstawienia problemów Dzielnicy. 



Wniosek o zabezpieczenie ciągów pieszych przy kościele Trójcy Świętej przed wjeżdżaniem  
pojazdów. 
3. Członek Rady pan Andrzej Skałecki - wniosek o wyrównanie ul. Strumykowej. 
4. Informacje i wnioski od członka Rady pana Marcina Gutka: 
a. Informacje o proponowanych zmianach w budżecie obywatelskim (muszą jeszcze zostać 
przegłosowane przez Radę Miasta): 
- zwiększenie limitu dla projektów dzielnicowych z 300 tys. do 350 tys., a limitu dla projektów 
ogólnomiejskich z 1,2 mln do 1,5 mln, 
- status realizowanych projektów ma być aktualizowany co najmniej raz na kwartał  
na dedykowanej stronie internetowej miasta, 
- projekty dotyczące budowy parkingów będę realizowane tylko w przypadku, gdy nie będzie 
konieczne wycinanie drzew. 
b. Zgłoszone wnioski: 
- po powstaniu aktualnej mapy rowerowej Lublina, opublikowanej na stronie miasta, wniosek  
o złożenie zapytania w sprawie możliwości wybudowania brakującego odcinka ścieżki rowerowej 
o długości około 400 m w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino na odcinku od Zespołu Szkół 
Elektronicznych do kościoła na Poczekajce, 
- wniosek o naprawę i zabezpieczenie chodnika przed wjeżdżaniem samochodów przy  
ul. Nałęczowskiej (przy kościele). 
 
Ad 9) Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia. Kolejne  posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie 
odbędzie się 13 lutego 2020 r. o godzinie 19:00. 
 
Ad 10) Przewodnicząca Rady Dzielnicy stwierdziła wyczerpanie porządku posiedzenia  
i zamknęła posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie o godzinie 22:20. 
 
 
 
Podpis sporządzającego protokół: Agnieszka Lis 
 
Załączniki: 
1.Lista obecności 
 
      

Protokół zatwierdzony w dniu: 13.02.2020 r. 
 
     Podpis Przewodniczącej obrad: 
        
       Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie 
          Karolina Chuderska 
 


