
Protokół z posiedzenia nr 14 Rady Dzielnicy Szerokie 
    w dniu 4 czerwca 2020 r. 
 
Miejsce posiedzenia: ul. Nałęczowska 94, 20-831 Lublin 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 19:08 
Przewodnicząca obrad: Karolina Chuderska 
Protokolant obrad: Damian Kuraszewicz 
 
 
Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dni: 13 lutego 2020 r. i 12 marca 2020 r. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady i Zarządu o podjętych działaniach pomiędzy 

posiedzeniami. 
5. Rezerwa Celowa – założenia do realizacji z terenu Dzielnicy na rok 2020, podjęcie 

uchwał. 
6. Propozycje budżetowe z terenu Dzielnicy Szerokie na rok 2021, podjęcie uchwały. 
7. Sprawy wniesione, wolne wnioski i zapytania. 
8. Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad 1)  Przewodnicząca otworzyła posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie.  
Stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 12 członków, co stanowi wymagane kworum.  
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad 2) Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia Rady Dzielnicy 
Szerokie i zapytała, czy są propozycje jego zmiany. 
Pan Damian Kuraszewicz złożył wniosek w sprawie zmiany  punktu 3 porządku posiedzenia  
poprzez rozszerzenie go także o protokół posiedzenia z dnia 12 marca 2020 r.  
Głosowanie za przyjęciem powyższego wniosku: za – 12 członków, wstrzymało się – 0, 
przeciw – 0. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmieniony porządek posiedzenia: 
za – 12 członków, wstrzymało się – 0, przeciw – 0. 
 
Ad 3) Przewodnicząca poddała pod głosowanie: 
- protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Szerokie z dnia 13 lutego 2020 r.: za – 12 członków, 
wstrzymało się – 0, przeciw – 0; 
- protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Szerokie z dnia 12 marca 2020 r. : za – 12 członków, 
wstrzymało się – 0, przeciw – 0.   
 
Ad 4) Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie: 
- przekazała informację o uwagach zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących zmian  
w kursowaniu autobusu nr 54, na co członkowie obecni na posiedzeniu stwierdzili, że nie jest 
to właściwy czas na zmiany z powodu sytuacji związanej z COVID-19, a sprawa zostanie 
ponownie poruszona po unormowaniu się sytuacji, 
- odczytała pismo mieszkańców dotyczące funkcjonowania boisk położonych między ulicami 
Biskupińską i Słupian oraz poinformowała ze powyższe pismo zostało przekazane przez Straż 



Miejską do Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin,  
a Straż Miejska podjęła czynności dotyczące zgłaszanych uwag zgodnie z jej kompetencjami, 
- poinformowała, że kolejny przetarg na ulicę Strumykową został anulowany, 
- poinformowała także, że naprawiono uszkodzony chodnik na ul. Szerokie. 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie poinformował, że: 
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Zagonowej w sprawie naprawy tej ulicy, 
- Zarząd Dróg i Mostów zajmie się poprawą sytuacji na ulicy Głównej w ramach bieżącego 
utrzymania, 
- wniosek o postawienie dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie Dzielnicy Szerokie nie 
został zaakceptowany. 
 
Ad 5) Rezerwa Celowa  
Głosowanie nad przyjęciem uchwały o przeznaczeniu pieniędzy, które miały być 
wykorzystane na słupy ogłoszeniowe, na położenie destruktu  na ulicy Urodzajnej:  
za – 11 członków, wstrzymało się – 1, przeciw – 0. 
Omówienie propozycji do realizacji z pozostałych funduszy Rezerwy Celowej:  
- położenie destruktu na skrzyżowaniu przy ulicach Biskupińskiej i Wandy, 
- propozycja przekazania środków na wykonanie warstwy przesiąkalnej i wysianie trawy  
w obrębie boisk między ulicami Biskupińską i Słupian oraz, ze względu na uwagi 
mieszkańców, rezygnacja z proponowanego montażu dodatkowych ławek na boisku, 
- utworzenie placu zabaw na parceli należącej do miasta przy skrzyżowaniu ul. Szerokie  
i Wądolnej, 
- ułożenie destruktu na sięgaczu ulicy Biskupińskiej. 
Głosowanie nad uchwałą dotyczącą przyjęcia do realizacji z Rezerwy Celowej powyższych 
zadań: za- 12 członków, wstrzymało się – 0, przeciw – 0. 
 
Ad 6) Przewodnicząca przedstawiła propozycje Zarządu Dzielnicy do budżetu miasta z terenu 
Dzielnicy Szerokie na rok 2021 zawarte w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie propozycji 
budżetowych. 
Następnie zapytała, czy są uwagi do tych propozycji. Nie zgłoszono żadnych uwag. 
Głosowanie nad podjęciem uchwały akceptującej wyżej wymienione propozycje: 
Za – 12 członków, wstrzymało się – 0, przeciw – 0. 
 
Ad 7)  

Wniosek pani Marii Dudziak o wypowiedzenie umowy dzierżawy działki przy 
ogródkach działkowych, na przedłużeniu istniejącego chodnika ciągnącego się z ulicy 
Siewierzan w kierunku ulicy Nałęczowskiej, a następnie zrealizowanie brakującego odcinka 
chodnika.  

Wniosek pana Sławomira Knapa o sprawdzenie częstotliwości opróżniania koszy  
na śmieci na terenie Dzielnicy Szerokie. 

Wnioski pana Andrzeja Skałeckiego:  
- o zapytanie do Zarządu Dróg i Mostów, dlaczego na ulicy Nałęczowskiej dzień przed 
frezowaniem, które rozpoczynało remont ulicy było wykonane malowanie oznakowania 
poziomego jezdni, 
- o montaż ekranów akustycznych na przedłużeniu Alei Solidarności, 
- o udostępnienie pomiarów hałasu z ich lokalizacją i terminami (daty i godziny) ich 
przeprowadzania w okolicy Dzielnicy Szerokie.  

Wniosek pani Marii Dudziak o zapytanie Zarządu Dróg i Mostów, kiedy wreszcie 
zostaną podjęte działania w celu wyeliminowania usterek z dylatacjami na Alei Solidarności.  



Wniosek pana Jarosława Królikowskiego o naprawę wybudowanej części ulicy 
Siewierzan.  

Informacja pana Marcina Gutka o zakwalifikowaniu terenu przy pętli na ulicy 
Wojciechowskiej do utworzenia łąki kwietnej w ramach Budżetu Zielonego Miasta Lublin.  
 
Ad 8) Termin kolejnego posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie zostanie uzgodniony  
w najbliższym czasie w zależności od sytuacji epidemicznej.  
 
Ad 9) Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie porządku posiedzenia i zamknęła 
posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie o godzinie 21:34. 
 
 
 
Podpis sporządzającego protokół: Damian Kuraszewicz 
 
 
Załączniki: 
1.Lista obecności 
 
      

Protokół zatwierdzony w dniu: 20.08.2020 r. 
 
     Podpis Przewodniczącej obrad: 
        
       Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie 
          Karolina Chuderska 
 


