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Lublin, 3 września 2018r.

Pan
Leszek Daniewski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.245.2018

Szanowny Panie Radny,
jak wynika z treści interpelacji z dnia 23 sierpnia 2018r. jako radny reprezentujący
dzielnice: Zemborzyce, Głusk i Abramowice czyli tereny, na których w przeważającej części
zlokalizowane są obszary użytkowane rolniczo, postuluje Pan potrzebę wyznaczenia w
ramach obecnej struktury Urzędu „ osoby do współpracy z mieszkańcami, prowadzącymi
działalność rolniczą”. Osoba ta, byłaby odpowiedzialna z ramienia Urzędu za codzienną
współpracę z rolnikami, w ramach której miałaby realizować zadania związane z: ewidencją
gruntów i budynków, klęskami żywiołowymi w rolnictwie, uwłaszczeniami gospodarstw rolnych,
poświadczeniami istnienia gospodarstwa rolnego w sytuacji gdy osoba ubiega się o
świadczenia w KRUS-ie, potwierdzeniem okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym gdy osoba ubiega się o świadczenie emerytalno-rentowe, opiniowanie wniosków w
sprawie przekształcenia gruntów rolnych w planach zagospodarowania przestrzennego,
terenami rolniczymi nie zagospodarowanymi zgodnie z przeznaczeniem. Z uzasadnienia
interpelacji wynika, że potrzeba wyznaczenia urzędnika do „ codziennej współpracy z
rolnikami” wynika z problemów rolników związanych z „ poruszaniem się” po urzędach.
Odnosząc się do powyższego należy odnotować, że struktura organizacyjna Urzędu
Miasta Lublin stworzona jest według układu zadaniowego , a nie podmiotowego, co w
praktyce oznacza,że wydziały mają charakter merytoryczny, wyspecjalizowany do realizacji
określonych zadań. W przyjętej i istniejącej aktualnie strukturze organizacyjnej Urzędu,
wprowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 100/20111 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24
lutego 2011r. wymienione na wstępie sprawy związane z obsługą rolników przynależą
następującym komórkom organizacyjnym Urzędu:
Wydziałowi Geodezji – ewidencja gruntów i budynków, klęski żywiołowe w rolnictwie,
potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
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Wydziałowi Podatków – poświadczanie istnienia gospodarstwa rolnego;
Wydziałowi Planowania – opiniowanie wniosków w sprawie przekształcania gruntów
rolnych w planach zagospodarowania przestrzennego.
W aktualnym stanie prawnym uwłaszczenie gospodarstw rolnych od 1992r. należy do
wyłącznej właściwości sądów powszechnych, zaś nadzór nad gospodarką leśną w
lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Nadleśnictwo Świdnik w
ramach zawartego w dniu 1 czerwca 2010r. porozumienia nr 7/60/10 pomiędzy
Prezydentem Miasta Lublin a Nadleśniczym Nadleśnictwa Świdnik.
W kontekście Pana interpelacji należy również zauważyć, że celem zbliżenia Urzędu
mieszkańcom Miasta, usprawnienia i przyśpieszenia załatwiania spraw w Urzędzie, w
2007r. zostało utworzone Biuro Obsługi Mieszkańców. W chwili obecnej na terenie
miasta w różnych lokalizacjach funkcjonuje 8 punktów BOM które przyjmują wnioski,
udzielają informacji
i po wstępnej analizie kierują sprawy do merytorycznych
Wydziałów. W znaczący sposób eliminuje to konieczność poruszania się interesantów
po Urzędzie.
W codziennej pracy Urzędu nie odnotowano ze strony mieszkańców prowadzących
działalność rolniczą sygnałów i wniosków uzasadniających potrzebę stworzenia
nowego stanowiska o które wnioskuje Pan w interpelacji.
W świetle powyższego zasadnym jest stwierdzenie, że wniosek Pana zawarty w
interpelacji zmierzający do wyznaczenia stanowiska urzędniczego wyłącznie do
współpracy z rolnikami nie znajduje uzasadnienia.

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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