
Protokół z posiedzenia nr 15 Rady Dzielnicy Szerokie 
w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

 
Miejsce posiedzenia: ul. Nałęczowska 94, 20-831 Lublin 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 19:00 
Przewodnicząca obrad: Karolina Chuderska 
Protokolant obrad: Damian Kuraszewicz 
 
Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Rozmowa z zaproszonymi Gośćmi. 
4. Przyjęcie protokołu obrad z dnia 4.06.2020 r. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady i Zarządu o podjętych działaniach pomiędzy 

posiedzeniami. 
6. Rezerwa Celowa – rezygnacja z zadania pod nazwą organizacja festynu dzielnicowego, 

dyskusja,  podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 12/XII/2020 z dnia 13.02.2020 r. 
7. Sprawy wniesione, wolne wnioski i zapytania. 
8. Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia. 
9. Zamknięcie posiedzenia.      

 
Ad 1)  Przewodnicząca otworzyła posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie. 
Stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 9 członków Rady 
Dzielnicy, co stanowi wymagane kworum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad 2)  Przewodnicząca odczytała przekazany porządek posiedzenia. Zaproponowała dodanie 
punktu 3. Zadała pytanie, czy są dodatkowe propozycje zmiany porządku obrad. Dodatkowych 
zgłoszeń nie było. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad z 
poprawkami. Porządek obrad został przyjęty 9 głosami. 

W trakcie obrad doszedł członek Rady Dzielnicy Szerokie. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 
10 członków. 
 
Ad 3) Rozmowa z zaproszonymi Gośćmi. 

Pani Przewodnicząca Rady Dzielnicy powitała zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady 
Miasta Jarosława Pakułę oraz Panią Dzielnicową Straży Miejskiej Magdalenę Pałkowską. 

Głos zabrał Pan Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przyszłorocznego budżetu miejskiego. 
Opowiedział jak wygląda obecna sprawa z budżetem miejskim i o stratach poniesionych przez 
miasto w związku z pandemią i o ograniczonych wpływach do budżetu miasta.  

Członek Rady Dzielnicy Sławomir Knap wspomina o spotkaniu z Panem Przewodniczącym Rady 
Miasta i o potrzebach Naszej Dzielnicy, szczególnie zwracając uwagę na potrzebę budowy szkoły 
na naszym osiedlu. Nawiązała się dyskusja z Panem Przewodniczącym Rady Miasta.  

Pytanie Członka Rady Dzielnicy Marcina Gutka o przygotowanie Lublina do powrotu dzieci do 
szkół. Przewodniczący Rady Miasta nie posiadał szczegółowych informacji na ten temat i 
zaproponował spotkanie w tej sprawie z Panem Prezydentem Banachem.  

Pani Przewodnicząca Rady Dzielnicy przekazała głos Pani Dzielnicowej Straży Miejskiej 
Magdalenie Pałkowskiej.  
Pani Dzielnicowa prosi o zgłaszanie nowych problemów porządkowych w Naszej dzielnicy.   
Członek Rady Dzielnicy Sławomir Knap poprosił o pisemną informację na temat podjętych działań 
i ich skutkach.  
 
Ad 4) Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy Szerokie z dnia 4 czerwca 2020 r.  
Pan Marcin Gutek zaproponował zmianę zapisu punktu 2-go, punktu 5-go, i punktu 7-go 
protokołu. Protokół z naniesionymi poprawkami został przyjęty głosami 10 członków.  
 



Ad 5) Informacje Przewodniczącego Rady i Zarządu o podjętych działaniach pomiędzy 
posiedzeniami. 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie przedstawił pisma złożone na podstawie wniosków 
zgłaszanych na poprzednim Posiedzeniu Rady oraz przeczytał odpowiedzi pisemne dotyczące 
niektórych z nich.  
Odpowiedź odpowiedniej instytucji na temat dylatacji na alei Solidarności: dylatacje nie zostaną 
poprawione, gdyż nie stwierdzono w nich żadnych uszkodzeń.  
 
Ad 6) Rezerwa Celowa – rezygnacja z zadania pod nazwą „Organizacja festynu dzielnicowego”, 
dyskusja, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 12/XII/2020 z dnia 13.02.2020 r. 

Pan Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy zaproponował zmianę zadania „Organizacja festynu 
dzielnicowego” na zadanie dotyczące uzupełnienia utwardzenia ul. Słupian poprzez poszerzenie 
destruktu wzdłuż ulicy oraz ułożenie destruktu na sięgaczu przy posesji ul. Słupian 24.  
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 12/XII/2020 z dnia 13.02.2020 r. została przegłosowana przez 
członków Rady. Za Przyjęciem uchwały zagłosowało 10 członków rady.  
 
Ad 7) Sprawy wniesione, wolne wnioski i zapytania. 

Rozmowa z obecnymi na posiedzeniu mieszkańcami Naszej dzielnicy.  
Mieszkańcy dziękują za remont ul. Słupian i ubolewają, że przy remoncie ulicy nie zostały 
wykonane sięgacze. Nawiązała się rozmowa na temat realizacji przyszłych projektów budowy ulic 
w Naszej dzielnicy.  
Mieszkańcy zgłosili problemy z zespołem boisk na Naszej dzielnicy – zgłoszenie zostanie 
sprawdzone, zaopiniowane i zostaną przeprowadzone odpowiednie działania.  

Przewodnicząca Rady Dzielnicy przeczytała email od mieszkańca dzielnicy na temat zmian trasy 
linii autobusowej nr 54. Propozycje zostały przedyskutowane. Niestety na obecną chwilę Rada 
dzielnicy nie może podjąć żadnych decyzji w tej sprawie.  

Członek Rady Dzielnicy Marcin Gutek przedstawił inicjatywę jednej z mieszkanek Naszej 
dzielnicy, która zorganizowała społeczne sprzątanie Naszej dzielnicy z udziałem wyjątkowych 
gości.  
 
Przedstawiono propozycje do Budżetu Obywatelskiego: 
- Projekt Duży - Ekrany akustyczne na odcinku alei Solidarności  
- Projekty Małe - Chodnik między ul. Strumykową a ul. Wądolną z oświetleniem i chodnik między 
ul. Nałęczowską a ul. Lędzian; Budowa oświetlenia na trzech ulicach w Naszej dzielnicy (projekt 
stworzony przez mieszkańca Naszej dzielnicy).  
 
Ad 8) Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia.  

Kolejne  posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie odbędzie się 01.10.2020r. o godzinie 19:00. 
 
Ad 9) Przewodnicząca Rady Dzielnicy stwierdziła wyczerpanie porządku posiedzenia i zamknęła 
posiedzenie Rady Dzielnicy Szerokie o godzinie 21:47. 
 
 
Podpis sporządzającego protokół: Damian Kuraszewicz 
 
Załączniki: 
1. Lista obecności 
      

Protokół zatwierdzony w dniu: 01.10.2020 r. 
 

     Podpis Przewodniczącej obrad:  
 
       Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie 
          Karolina Chuderska 


