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Obrady I sesji Rady Miasta odbywały się w dniu 2014 r. w godz. 900 – 1430
w Ratuszu.
W obradach uczestniczyło 31 radnych Rady Miasta Lublin, co stanowi wymagane ustawą quorum.
Listy obecności radnych, zaproszonych gości, dyrektorów Wydziałów UM
i przewodniczących Zarządów Dzielnic stanowią załączniki nr 1 – 4 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyli:
Andrzej Wojewódzki
Jan Madejek
Piotr Kowalczyk
Jarosław Pakuła
Mieczysław Ryba
Marta Wcisło








Sekretarz Miasta Lublin
przewodniczący obrad
przewodniczący Rady Miasta
wiceprzewodniczący Rady Miasta
wiceprzewodniczący Rady Miasta
wiceprzewodnicząca Rady Miasta

AD. 1. OTWARCIE SESJI

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad przesłane
radnym stanowią załącznik nr 5 do protokołu
Sekretarz Miasta Lublin „Panie i Panowie! Szanowni Państwo! Witam serdecznie panie i panów radnych, pana prezydenta oraz gości znamienitych,
przybyłych dzisiaj na sesję Rady Miasta Lublin. Dzisiejsze posiedzenie Rady
Miasta Lublin VII kadencji zostało zwołane zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada br.
Obowiązek zwołania pierwszej sesji Rady Miasta przez Komisarza Wyborczego wynika z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Stanowi on,
że pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na
dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów
do rad na terenie kraju.
O terminie i miejscu pierwszej sesji Rady Miasta Lublin VII kadencji poinformowałem państwa stosownym zawiadomieniem. W zawiadomieniu tym
określiłem również porządek dzisiejszych obrad.
Szanowni Państwo! Pragnę wybranym nowym radnym VII kadencji złożyć najserdeczniejsze życzenia i pogratulować mandatu zaufania udzielonego
przez wyborców – mieszkańców naszego miasta.
Życzę państwu, aby VII kadencja była czasem efektywnej pracy i wielu
osiągnięć, a państwa wysiłek na rzecz rozwoju miasta i zwiększanie jakości
życia jego mieszkańców przyniósł oczekiwane rezultaty. Świadomość dobrze
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wypełnionego zadania i możliwość obserwowania jego efektów myślę, że będzie najlepszą nagrodą. Działania takie i późniejsza satysfakcja niech będzie
udziałem wszystkich państwa radnych.
Pragnę również pogratulować panu Krzysztofowi Żukowi wyboru na kolejną kadencję na prezydenta miasta Lublin. (oklaski) Pana ciężka praca, realizowany z taką konsekwencją rozwój naszego miasta, kreowany i upowszechniany udział wspólnoty samorządowej w partycypacyjnym modelu zarządzania oraz konieczność kontynuowania tych działań została uznana i doceniona przez wyborców 16 listopada br.
Życzę panu, panie prezydencie, dalszych sukcesów w stawianiu i realizacji celów, z pożytkiem dla dalszego rozwoju naszego miasta i zadowolenia
lublinian.
Szanowni Państwo! Bardzo proszę o powstanie, wysłuchamy teraz
hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Do hymnu.”
Odegrano hymn państwowy
Sekretarz Miasta Lublin „Po hymnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo!
Na podstawie upoważnienia udzielonego mi przez Komisarza Wyborczego,
otwieram pierwszą sesję Rady Miasta Lublin VII kadencji. (oklaski) Zgodnie z
art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym przekazuję przewodniczenie
sesji i obowiązek poprowadzenia jej aż do wyboru przewodniczącego Rady
Miasta Lublin VII kadencji panu Radnemu Janowi Madejkowi. Bardzo proszę,
panie radny.”
Przewodniczący obrad radny Jan Madejek „Witam serdecznie państwa radnych, zarówno nowej, jak i poprzedniej kadencji oraz naszych znakomitych
gości – senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, posłów na sejm, Marszałka Województwa, przedstawicieli związków zawodowych, prezydenta miasta i jego
zastępców, skarbnika miasta i sekretarza miasta, dyrektorów wydziałów Urzędu i przedsiębiorstw komunalnych, przewodniczących zarządów dzielnic,
mieszkańców miasta oraz naszego 32. radnego Władysława Stefana Grzyba.
(oklaski.)
Zgodnie ze zwyczajem, przed rozpoczęciem naszych obrad na maszt w
Ratuszu wciągnięta została flaga urzędowa miasta Lublina – w dniu dzisiejszym, jako osoba rozpoczynająca prowadzenie obrad, dokonałem tego ceremoniału osobiście. (oklaski) Ceremonii tej towarzyszył hejnał miejski odegrany
przez naszego miejskiego trębacza, pana Onufrego Koszarnego. (oklaski)
Pozwolicie państwo, że usiądę w tym momencie i zaczniemy dalej procedować.”
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PRZEZ

Przew. obrad J. Madejek „Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez
przewodniczących komisji terytorialnych.
Witam serdecznie i zapraszam Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej, pana sędziego Artura Orłowskiego oraz panią Grażynę ZiemińskąBicką, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Wyborów do wręczenia radnym
zaświadczeń. Bardzo proszę. (oklaski)”
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do spraw Wyborów Grażyna Ziemińska-Bicka „Witam Państwa! Cieszę się bardzo, że przypadł mi zaszczyt
wręczenia państwu zaświadczeń, czyli potwierdzenia woli wyborców, że zostali państwo powołani w skład obecnej Rady. Kolejno będziemy wyczytywać według alfabetu: pan Mariusz Janusz Banach, pan radny Eugeniusz Bielak, pan
radny Piotr Paweł Breś, pan radny Stanisław Józef Brzozowski, pan radny Leszek Kazimierz Daniewski, pan radny Piotr Leon Dreher, pan Zdzisław Drozd,
pan radny Piotr Zbigniew Gawryszczak, pan radny Dariusz Andrzej Jezior, pan
radny Zbigniew Wiktor Jurkowski, pan radny Wojciech Andrzej Krakowski, pan
radny Piotr Zbigniew Kowalczyk, pan radny Michał Mateusz Krawczyk, pan
radny Zbigniew Ryszard Ławniczak, pan radny Jan Madejek, pan radny Bartosz Margul, pan radny Marcin Andrzej Nowak, pani radna Monika Orzechowska, pan radny Jarosław Andrzej Pakuła, pani radna Helena Pietraszkiewicz,
Pan Tomasz Zbigniew Pitucha, pan radny Piotr Michał Popiel, pan radny Ryszard Leszek Prus, pan radny Mieczysław Stanisław Ryba, pani radna Anna
Marta Ryfka, pani radna Beata Elżbieta Stepaniuk-Kuśmierzak, pani radna
Małgorzata Teresa Suchanowska, pan radny Sylwester Karol Tułajew, pani
radna Marta Anna Wcisło, pan radny Marek Wójtowicz, pan radny Mateusz
Adam Zaczyński.”
Wszyscy nowo wybrani radni Rady Miasta Lublin odebrali zaświadczenia o
wyborze

AD. 3. ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANYCH RADNYCH

Przew. obrad J. Madejek „Przystępujemy teraz do realizacji kolejnego punktu
naszego porządku – złożenie ślubowania. Przypomnę więc, że zgodnie z art.
23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym: przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawiać godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Ust. 2 – Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowa „ślubuję”. Ślubowanie może być
złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Ust. 3 – Radni nieobecni
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na pierwszej sesji radny gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie
trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
Do wywoływania państwa radnych do złożenia ślubowania poproszę, tak
jak dotychczas było w zwyczaju, najmłodszą radną, panią Beatę StepaniukKuśmierzak. Bardzo proszę. (oklaski)
Proszę państwa o powstanie, odczytam rotę ślubowania:
Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawiać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Bardzo proszę panią Beatę do przystąpienia do wywoływania do ślubowania.”
Radna Beata Stepaniuk-Kuśmierzak „Pan Mariusz Banach – ślubuję. Tak mi
dopomóż Bóg.
 Pan Eugeniusz Bielak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Piotr Breś – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Stanisław Brzozowski – ślubuję.
 Pan Leszek Daniewski – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Piotr Dreher – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Zdzisław Drozd – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Piotr Gawryszczak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Dariusz Jezior – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Zbigniew Jurkowski – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Piotr Kowalczyk – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Wojciech Krakowski – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Michał Krawczyk – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Zbigniew Ławniczak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Jan Madejek – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Bartosz Margul – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Marcin Nowak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani Monika Orzechowska – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Jarosław Pakuła – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani Helena Pietraszkiewicz – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Tomasz Pitucha – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Piotr Popiel – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Ryszard Prus – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Mieczysław Ryba – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani Anna Ryfka – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani Małgorzata Suchanowska – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Sylwester Tułajew – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pani Marta Wcisło – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Marek Wójtowicz – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
 Pan Mateusz Zaczyński – ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję ślicznie pani Beacie. Czy wszyscy państwo brali udział w ślubowaniu? Nie widzę.
Szanowni Państwo Radni! Teraz mogę stwierdzić, że w obradach naszych uczestniczyło 31 radny, jest więc quorum wymagane do podejmowania
przez naszą Radę prawomocnych uchwał.”
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Przew. obrad J. Madejek „W tym miejscu w imieniu całej Rady Miasta serdecznie witam pana prezydenta Krzysztofa Żuka (oklaski), który z woli mieszkańców naszego miasta, wyrażonej w wyborach, które odbyły się w dniu 16
listopada br., został ponownie wybrany prezydentem naszego miasta.
Przed rozpoczęciem tej uroczystości nastąpi wręczenie prezydentowi
zaświadczenia o wyborze na prezydenta. Zapraszam ponownie pana Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, pana sędziego Artura Orłowskiego
oraz panią Grażynę Ziemińską-Bicką, Pełnomocnika Prezydenta Miasta do
spraw Wyborów do wręczenia panu Krzysztofowi Żukowi tego dokumentu.”
Nastąpiło wręczenie panu Krzysztofowi Żukowi zaświadczenie o jego wyborze
na Prezydenta Miasta Lublin w dniu 16 listopada 2014 r.
(oklaski)
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję ślicznie. Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Art. 29 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że objęcie obowiązków
przez prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec rady miasta ślubowania.
W przepisie tym zawarty jest także tekst roty ślubowania. Gratulując panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi wyboru na to ważne i odpowiedzialne stanowisko, proszę pana prezydenta o złożenie ślubowania. W tak uroczystej chwili
wszystkich państwa radnych i szanownych gości proszę o powstanie. Bardzo
proszę o rotę ślubowania, panie prezydencie.”
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk „Obejmując urząd Prezydenta Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” (oklaski)
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję. Stwierdzam, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym pan Krzysztof Żuk z tą chwilą objął urząd Prezydenta Miasta Lublina. Panie prezydencie, bardzo proszę o założenie łańcucha.”
Nastąpiło założenie łańcucha Prezydenta Miasta Lublin
Przew. obrad J. Madejek „Jeszcze raz serdecznie gratuluję panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Bardzo
proszę.”
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk „Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Chciałbym przede wszystkim podziękować wyborcom za zaufanie, podziękować również państwu radnym za współpracę w minionej kadencji, tę współpracę, którą będziemy realizować, tworząc program rozwoju naszego miasta w
tej nowej kadencji. Chciałbym podkreślić, że cztery lata temu, w trakcie za-
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przysiężenia, wypowiedziałem kilka zdań, które konsekwentnie realizowałem
przez minioną kadencję. Powiedziałem, że będę prezydentem realizacji zadań,
a nie sporów politycznych, prezydentem szukającym zgody, porozumienia i
wspólnych rozwiązań, a nie konfrontacji; że będę prezydentem, który rozumie
politykę, jako działanie dla dobra publicznego, dla dobra mieszkańców, a nie
dla grup i środowisk politycznych. Chciałbym, by te słowa były również przesłaniem na najbliższą kadencję. Chciałbym zadeklarować państwu radnym,
naszym mieszkańcom, że zgodnie z treścią roty przysięgi dobro publiczne będzie, musi nam przyświecać w naszych działaniach, ale też będzie determinowało nas wszystkich do tego, by szukać porozumienia dla realizacji celów, które służą jakości życia, służą naszym mieszkańcom.
Patrzymy na nasze miasto jako miasto dynamicznie zmieniające się, dynamicznie rozwijającej się gospodarki, jako miasto, które będzie tworzyło tak bardzo potrzebne miejsca pracy. Ale patrzymy na Lublin jako miasto wielu inicjatyw
obywatelskich, aktywne miasto obywatelskie. Lublin obywatelski, to hasło, którym
posługujemy się od dłuższego czasu, jest tym obszarem naszych działań, które
będzie sporym wyzwaniem, ale też, wydaje się, naszym wspólnym celem.
Chcemy, by organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni byli stale obecni w
realizacji strategii rozwoju Lublina. Chcemy, by Lublin był miastem o wysokich
standardach życia, był miastem, w którym wszyscy znajdują dla siebie miejsce,
miastem atrakcyjnym dla mieszkańców, ale i turystów. Wreszcie miastem, w którym będzie ten model partycypacji społecznej, o którym mówią ustawy, a który
budujemy wspólnie od kilku lat przy udziale partnerów społecznych.
Chciałbym podkreślić, że wybór mieszkańców, a zwłaszcza wybór
w pierwszej turze z tak dużym poparciem traktuję jako wyraz poparcia dla kontraktu dla Lublin i ten kontrakt chciałbym realizować wspólnie z radnymi
wszystkich klubów, ale również i partnerami społecznymi. I chciałbym podkreślić, że czuję się zobowiązany do ciężkiej pracy, takiej, jaką wspólnie razem
realizowaliśmy w minionych czterech latach, by każdy mieszkaniec naszego
miasta z dumą mógł mówić: „Jestem lublinianinem”.
Chciałbym podziękować wszystkim państwu za dotychczasową współpracę i zaprosić do wspólnej realizacji programu rozwoju Lublina i zapewnić,
że nie zabraknie mi sił, by tak jak powiedziałem, ponad podziałami politycznymi realizować ten program.
Chciałbym również poprosić Wysoką Radę, by dzisiaj uzgodnić uroczystą
mszę za nasze miasto. Nie mogliśmy tego uczynić, bo nie ma przewodniczącego
Rady, nie ma wiceprzewodniczących. Cztery lata temu taka uroczystość była
przy udziale śp. Abpa Józefa Życińskiego. Chciałbym, żeby to był również ten
nasz wyraz takiej wspólnej tożsamości i tej współpracy, którą w imieniu mieszkańców podejmiemy, a dzisiaj dziękuję panu przewodniczącemu i państwu za tę
atmosferę, którą odczuwamy już dzisiaj – takiej zgody na poszukiwanie rozwiązań dla naszego miasta, niezwykle ważnych i potrzebnych. A z drugiej strony
chciałbym mieszkańcom zadeklarować, że Ratusz jest i będzie otwarty dla nich
wszystkich w tych sprawach, w których spotykaliśmy się – i państwo jako radni, i
ja z nimi – w trakcie kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo.”
Radny J. Madejek „Dziękuję ślicznie, panie prezydencie. Czy ktoś z państwa
radnych i naszych szanownych gości chciałby zabrać głos? Nie słyszę. Dziękuję.”
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AD. 5. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY
MIASTA

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego RM
Lublin (druk nr 1-1) stanowi załącznik nr 6 do protokołu
Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących RM Lublin
(druk nr 2-1) stanowi załącznik nr 7 do protokołu
Przew. obrad J. Madejek „Szanowni Państwo Radni! Przystępujemy teraz do
wyboru przewodniczącego naszej Rady. Przypominam więc, że zgodnie z art.
19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada wybiera ze swojego grona
przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Do przeprowadzenia
tych wyborów musimy powołać komisję skrutacyjną. Aby jednak nie pozbawić
możliwości kandydowania do tej funkcji żadnego z państwa radnych, wcześniej proszę państwa radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego
naszej Rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. Bardzo proszę, radny
Pitucha.”
Radny Tomasz Pitucha „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam kandydaturę pana Sylwestra Tułajewa; w imieniu komitetu,
który zdobył poparcie największej ilości mieszkańców – ponad 40,5 tys. i osobiście ponad 4.300 głosów poparcia. Pan Sylwester Tułajew to doświadczony
radny, trzecią kadencję zasiada w Radzie Miasta Lublin i z pełnym przekonaniem zgłaszam jego kandydaturę. Dziękuję bardzo.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę radnego Banacha
o zgłoszenie.”
Radny Mariusz Banach „Serdecznie dziękuję. W imieniu radnych Wspólnego
Lublina chciałbym zgłosić kandydaturę pana radnego Piotra Kowalczyka.
Szanowni Państwo! Ja zacznę od najważniejszego. W ubiegłej kadencji
samorządu Lublina powstał pewien projekt, projekt służący rozwojowi naszego
miasta. Głównymi autorami tego projektu byli: pan prezydent Krzysztof Żuk
oraz przewodniczący Rady Miasta, pan Piotr Kowalczyk. Wydaje się, że
mieszkańcy Lublina w wyborach poparli ten pomysł na budowanie, rozwijanie
naszego miasta, na stwarzanie w mieście warunków do rozwoju dla każdego
z jego mieszkańców. Pan Piotr Kowalczyk ma, po pierwsze, niezwykle bogate
doświadczenie zawodowe: był m.in. dyrektorem gabinetu Wojewody Lubelskiego, był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, obecnie pan Piotr Kowalczyk jest asystentem, pracownikiem naukowym Instytutu
Ekonomii UMCS. Pan Piotr Kowalczyk ma również niezwykle bogate doświadczenie samorządowe. Przypominam: jest radnym, rozpoczął trzecią kadencję
w Radzie Miasta, od roku 2009 jest przewodniczącym Rady Miasta. Bardzo
proszę państwa o to, żeby tego faktu nie zmieniać. Dziękuję bardzo.”
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Przew. obrad J. Madejek „Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam listę kandydatów. Czy kandydaci wyrażają zgodę
na kandydowanie? Pan Sylwester Tułajew?”
Radny Sylwester Tułajew „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad J. Madejek „Pan Piotr Kowalczyk?”
Radny Piotr Kowalczyk „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję ślicznie. Teraz proszę o zgłoszenia kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Proponuję, aby Komisja liczyła 3 osoby. Jeśli
nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Rada wyraża na to zgodę. Bardzo proszę,
radny Jezior.”
Radny Dariusz Jezior „Chciałbym zgłosić dwie osoby, panie przewodniczący,
więc może lista ta się odrobinę zwiększy.”
Przew. obrad J. Madejek „Czyli proponuję wobec tego rozszerzenie do pięciu
osób. Czy są jeszcze inne propozycje?”
Radny D. Jezior „Czy mogę zgłosić?”
Przew. obrad J. Madejek „Proszę bardzo, proszę o zgłaszanie.”
Radny D. Jezior „Zgłaszam pana Tomasza Pituchę oraz pana Stanisława
Brzozowskiego.”
Przew. obrad J. Madejek „Proszę jeszcze raz powtórzyć, panie Jezior.”
Radny D. Jezior „Zgłaszam pana Tomasza Pituchę oraz Stanisława Brzozowskiego.”
Przew. obrad J. Madejek „Proszę bardzo, dalsze kandydatury. Radny Banach – bardzo proszę.”
Radny M. Banach „Serdecznie dziękuję. Zgłaszam kandydaturę pana Marcina Nowaka.”
Przew. obrad J. Madejek „Bardzo proszę, radny Wojciech Krakowski.”
Radny Wojciech Krakowski „Zgłaszam kandydatury: pana radnego Leszka
Daniewskiego i pana radnego Bartosza Margula.”
Przew. obrad J. Madejek „Wobec tego możemy zamknąć listę osób zgłoszonych do Komisji Skrutacyjnej. Proponuję, abyśmy głosowali na listę w całości.
Jeśli uzyska ona zwykłą większość głosów, to zostanie przyjęta. Zanim przejdziemy do głosowania, informuję państwa, że wraz z kompletem materiałów
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pomocniczych otrzymali państwo instruktaż o sposobie głosowania za pomocą
elektronicznego systemu głosowania. W skrócie poinformuję państwa, że głos
„za” oddajemy przykładając kartę do czytnika w momencie, gdy na stanowisku
zapali się zielona dioda, możliwość oddania głosu „przeciw” sygnalizować będzie czerwona dioda, głosy „wstrzymujące się” będzie można oddać po zapaleniu się pomarańczowej diody. Czy są państwo przygotowani?”
Radny Marcin Nowak „Panie Przewodniczący! W sprawie formalnej. Mam
tylko pytanie od strony formalno-prawnej: czy my jako kandydaci nie powinniśmy wyrazić zgody?”
Przew. obrad J. Madejek „Tak, tak, przepraszam. Bardzo proszę, zapytam.
Tomasz Pitucha zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej?”
Radny T. Pitucha „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję ślicznie. Stanisław Brzozowski?”
Radny Stanisław Brzozowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję. Pan radny Marcin Nowak?”
Radny M. Nowak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję. Pan radny Leszek Daniewski?”
Radny Leszek Daniewski „Wyrażam zgodę.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję. Pan radny Bartosz Margul?”
Radny Bartosz Margul „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję. Rozpoczynamy, proszę państwa procedurę głosowania. Głosowanie nr 1. Kto z państwa radnych opowiada się za
powołaniem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie? Proszę przybliżyć kartę do
czytnika i podnieść rękę? Kto jest „przeciw”? – (Głosy z sali „Nie świeci się.”)
– Przepraszam. Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał”?”
Radny W. Krakowski „Jeszcze raz prosimy o powtórzenie głosowania.”
Przew. obrad J. Madejek „Proszę państwa, powtórzymy głosowanie, bo ja nie
głosowałem też. Proszę o powtórzenie głosowania. Kto z państwa radnych
opowiada się „za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie? Proszę
przybliżyć kartę do czytnika i podnieść rękę? Kto jest „za”? Kto jest „przeciw”?
Kto „się wstrzymał”? – (Głosy z sali „Nie działa...”) – To może ręcznie przejdziemy do liczenia... Wobec tego, że system nas zawiódł... Bardzo proszę wobec tego o wytypowanie trzech osób i przystąpimy do ręcznego głosowania...
Działa?”
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Radny M. Nowak „Panie przewodniczący, system działa, tylko proszę się
zsynchronizować z nim.”
Przew. obrad J. Madejek „Jeszcze raz wobec tego... Proszę państwa, spróbujemy jeszcze raz powtórzyć głosowanie. Kto z państwa radnych opowiada
się „za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej w tym składzie: Tomasz Pitucha,
Stanisław Brzozowski, Marcin Nowak, Leszek Daniewski, Bartosz Margul?
Proszę przyłożyć kartę do czytnika i podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał”?
30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – stwierdzam, że Rada wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Pitucha, Stanisław Brzozowski,
Marcin Nowak, Leszek Daniewski i Bartosz Margul.
Przypomnę teraz państwu radnym tryb głosowania tajnego ustalony
zgodnie z § 62 Statutu Miasta: W głosowaniu tajnym używa się kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym Rada ustala sposób głosowania, a samo
głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych komisja skrutacyjna,
z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. Komisja skrutacyjna, przed
przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadzania
go. Wyczytuje kolejno radnych z listy obecności. Kart do głosowania nie może
być więcej niż radnych obecnych na sesji. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
Proszę teraz Komisję o wybranie ze swojego grona przewodniczącego
Komisji i przygotowanie przy pomocy Biura Rady kart do głosowania.
W związku z tym, że prace przygotowawcze muszą trochę potrwać, proponuję
15-minutową przerwę. Bardzo proszę Komisję o wybranie spośród siebie
przewodniczącego. Ogłaszam przerwę do godziny 10.15.”

Po przerwie:
Przew. obrad J. Madejek „Zapraszam państwa radnych do obrad. Proszę
państwa, wznawiamy obrady po przerwie. Chcę uzmysłowić państwu radnym,
że głosowanie nad kandydaturą na przewodniczącego Rady jest w istocie głosowaniem nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego Rady o treści
przedstawionej państwu na (druku 1-1):
Uchwała nr ....................
Rady Miasta Lublin
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 92 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego
2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486 z późn. zm.) –
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
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§1
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin został/a wybrany/a radny/radna ................................... .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Czy są ze strony państwa radnych jakieś uwagi, wnioski do projektu
uchwały? Nie widzę. Dziękuję.
W związku z tym, że Komisja Skrutacyjna zakończyła już swoje prace,
bardzo proszę przewodniczącego Komisji o przedstawienie nam sposobu głosowania, w tym warunków ważności głosów. Bardzo proszę przewodniczącego Leszka Daniewskiego.”
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leszek Daniewski „Szanowni Państwo! Komisja, po ukonstytuowaniu się, wybrała przewodniczącego – mam zaszczyt być przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
Komisja, po dyskusji, z udziałem również i prawników, przyjęła następującą procedurę głosowania: na karcie do głosowania zostały wpisane nazwiska zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Obok każdego nazwiska kandydatów została umieszczona jedna kratka. Wyboru dokonuje się
wstawiając znak „X” tylko w jednej kratce przy kandydacie, którego wybieramy.
Jeśli ktoś postawi znak „X” w kratce przy więcej niż przy jednym kandydacie,
głos będzie nieważny, natomiast niepostawienie żadnego znaku „X” przy kandydatach będzie uznany jako niedokonanie wyboru i głos „wstrzymujący się”.
Za wybranego uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Czy do tej propozycji głosowania Komisji są inne propozycje? Jeśli nie... Tak, panie przewodniczący?”
Radny W. Krakowski „To znaczy, ja nie mam innych propozycji, tylko chciałbym dokładnie zrozumieć jeszcze. Czyli jeżeli wybieramy, jeżeli decydujemy
się na kogoś, to przy tym nazwisku zakreślamy znak „X”, albo krzyżyk – przekreślamy tę kratkę – tak? Czyli przekreślenie kratki będzie znaczyło, że wybieramy tę osobę dokładnie.”
Przew. Kom. Skrut. L. Daniewski „Jeszcze raz powtórzę. Proszę państwa,
ponieważ głosowanie polega na wyborze przewodniczącego, czy kandydata,
wyborze, wskazaniu konkretnym, wówczas przy dokonaniu wyboru stawiamy
znak „X” przy kandydacie, na którego chcemy oddać głos. Postawienie znaku
„X” przy obu kandydatach będzie głosem oczywiście nieważnym, ponieważ
mamy jedno miejsce i dokonujemy wyboru jednej osoby na jedno miejsce. Czy
są inne pytania? Jeśli nie, to proponuję, aby w tej chwili... Proszę państwa,
sprawdźmy, czy urna jest pusta. Proponuję i proszę pana radnego Tomasza
Pituchę...”
Przew. obrad J. Madejek „Moment... Czy państwo radni wyrażają zgodę na
taki sposób głosowania? Nie widzę. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu uznaję, że
Rada wyraża zgodę na sposób głosowania zaproponowany przez Komisję
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Skrutacyjną. Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Bardzo proszę, panie przewodniczący.”
Przew. Kom. Skrut. L. Daniewski „Bardzo dziękuję, panie przewodniczący,
za utrzymywanie dyscypliny.
Proszę państwa, będziemy głosować w ten sposób, że pan radny Tomasz Pitucha będzie wyczytywał państwa radnych w kolejności alfabetycznej.
Prosiłbym państwa radnych o podchodzenie tutaj, w pobliże urny i wówczas
państwo otrzymacie kartę do głosowania. Bardzo bym prosił państwa dziennikarzy, aby ewentualnie, aby to miejsce, to przejście było wygodne i pozostawione wolne. Jeśli ktoś z państwa, a zachęcam, chciałby skorzystać z kabiny,
to bardzo proszę, jest do dyspozycji tutaj kabina do głosowania.
W takim razie bardzo proszę... W kabinie są długopisy do dyspozycji
państwa. Bardzo proszę, rozpoczynamy głosowanie.”
Nastąpiło głosowanie:
Członek Komisji Skrutacyjnej Tomasz Pitucha „Zapraszam pana radnego
Mariusza Banacha; proszę pana radnego Eugeniusza Bielaka; proszę pana
radnego Piotra Bresia; proszę pana radnego Stanisława Brzozowskiego; proszę pana radnego Leszka Daniewskiego; proszę pana radnego Piotra Drehera; proszę pana radnego Zdzisława Drozda; proszę pana radnego Piotra Gawryszczaka; proszę pana radnego Dariusza Jeziora; proszę pana radnego Zbigniewa Jurkowskiego; proszę pana radnego Piotra Kowalczyka; proszę pana
radnego Wojciecha Krakowskiego; proszę pana radnego Michała Krawczyka;
proszę pana radnego Zbigniewa Ławniczaka; proszę pana radnego Jana Madejka; proszę pana radnego Bartosza Margula; proszę pana radnego Marcina
Nowaka; proszę panią radną Monikę Orzechowską; proszę pana radnego Jarosława Pakułę; proszę panią radną Helenę Pietraszkiewicz; proszę radnego
Tomasza Pituchę; proszę pana radnego Piotra Popiela; proszę pana radnego
Ryszarda Prusa; proszę pana radnego Mieczysława Rybę; proszę panią radną
Annę Ryfkę; proszę panią radną Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak; proszę panią
radną Małgorzatę Suchanowską; proszę pana radnego Sylwestra Tułajewa;
proszę panią radną Martę Wcisło; proszę pana radnego Marka Wójtowicza; i
jako ostatni pan radny Mateusz Zaczyński – zapraszam.”
Przew. Kom. Skrut. L. Daniewski „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Zakończyliśmy głosowanie.”
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję, panie przewodniczący. Wobec tego, że
Komisja Skrutacyjna musi teraz policzyć głosy i ustalić wyniki głosowania oraz
sporządzić stosowny protokół, zarządzam kolejną, 20-minutową przerwę.”

Po przerwie:
Przew. obrad J. Madejek „Bardzo proszę radnych o zajęcie miejsc. Widzę, że
Komisja Skrutacyjna zakończyła już swoją pracę, wobec tego bardzo proszę
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przewodniczącego Leszka Daniewskiego o przedstawienie nam protokołu głosowania.”
Przew. Kom. Skrut. L. Daniewski „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Zanim odczytam protokół, chciałbym serdecznie podziękować Komisji za współpracę i w tej chwili przejdę do odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej na pierwszej sesji Rady Miasta
Lublin VII kadencji w dniu 28 listopada 2014 roku dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
Komisja Skrutacyjna w składzie: Leszek Daniewski – przewodniczący
Komisji, Bartosz Margul – członek Komisji, Stanisław Brzozowski – członek
Komisji, Tomasz Pitucha – członek Komisji, Marcin Nowak – członek Komisji
stwierdza, że na stan 31 radnych obecnych na sesji jest 31 radnych, co stanowi wymagane quorum. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie
wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lublin wydano 31 kart do głosowania;
po otwarciu urny wyjęto 31 kart do głosowania; głosów nieważnych Komisja
nie stwierdziła; głosów ważnych było 31, w tym bez dokonania wyboru, to znaczy wstrzymujących się – 0. W związku z powyższym wymagana bezwzględna
większość głosów do wyboru przewodniczącego wynosi 16. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci na przewodniczącego Rady
Miasta Lublin otrzymali następującą liczbę ważnie oddanych głosów za wyborem: Piotr Zbigniew Kowalczyk – 16 głosów; Sylwester Karol Tułajew – 15 głosów.
Komisja stwierdzam, że wymaganą do wyboru na przewodniczącego
Rady Miasta bezwzględną większość głosów otrzymał radny pan Piotr Kowalczyk. Gratulujemy, panie przewodniczący. Podpisy członków Komisji. Panie
przewodniczący, karty do głosowania i protokół przekazuję panu.”
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu
Przew. obrad J. Madejek „Proszę państwa, na podstawie protokołu Komisji
Skrutacyjnej stwierdzam, że przewodniczącym Rady Miasta wybrany został
Piotr Kowalczyk. Odczytam teraz państwu radnym uchwałę, którą, jak wcześniej wspomniałem, podjęliśmy w rezultacie tego głosowania:
Uchwała nr 1/I/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 92 ust. 3 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595
z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do
uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486 z późn. zm.) – Rada Miasta
Lublin uchwala, co następuje:
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§1
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin został wybrany radny Piotr Kowalczyk.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(oklaski)
Uchwała nr 1/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu
Serdecznie gratuluję panu przewodniczącemu i życzę wytrwałości w sprawowaniu tej niełatwej, ale jakże zaszczytnej funkcji. Jednocześnie przekazuję
przewodniczącemu przewodnictwo obrad, wcześniej natomiast udzielam głosu
wszystkim państwu, którzy chcą złożyć gratulacje nowemu przewodniczącemu. Przekazuję łańcuch dla pana przewodniczącego – bardzo proszę.”
Nastąpiło przekazanie łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Przew. obrad J. Madejek „Dziękuję państwu radnym, było mi przyjemnie
prowadzić tę pierwszą część.” (oklaski)
Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk „Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Mam trzy najważniejsze daty w swoim życiu: pierwsze dwie to
dni narodzin moich dzieci, trzecia to dzień dzisiejszy, bo jest wyjątkowo szczególna, mimo że obejmowałem przewodniczenie w V kadencji i w VI kadencji, a
ta jest VII – ta jest zupełnie dla mnie wyjątkowa. To wyjątkowy dzień dla człowieka, który wierzył, że można, mimo że było sporo osób wątpiących. Miałem
wielkie szczęście, że na swojej drodze zawodowej, samorządowej spotykałem
wielu ludzi, od których mogłem się wiele nauczyć. Do dnia dzisiejszego są mistrzami samorządu dla mnie.
W dniu dzisiejszym pokornie pochylam głowę przed Wysoką Radą,
dziękując wszystkim, którzy poparli moją kandydaturę. Jednocześnie wyciągam rękę i podaję moją dłoń do osób, do których jest mi bardzo blisko. Szliśmy jedną drogą tyle lat. Jeżeli prawdą jest to, co jest napisane w rocie ślubowania, że najważniejsza jest wspólnota i dobro miasta, to wierzę, że pomimo
różnic w sprawowaniu funkcji i w podejściu do prezydenta Lublina, do współpracy z prezydentem Krzysztofem Żukiem, będziemy szli wciąż jedną drogą.
Mam wśród was przecież wielu przyjaciół. Cieszę się, że wielu wróciło na swoje miejsca po latach. Dziękuję wszystkim, którzy wierzyli.
Dziękuję prezydentowi Lublina za cztery lata tamtej kadencji. Panie prezydencie, stawiam swoją gotowość do realizowania zadań Rady Miasta w VII
kadencji.
Bardzo proszę wszystkich mieszkańców miasta, by wspierali Radę Miasta w podejmowaniu decyzji. Nikt tu na sali, a jest nas 31, nie ma absolutnej
władzy nad wszechwiedzą, wszyscy możemy się mylić. Na tej sali, pamiętajcie
– mówiłem to obejmując funkcję w V i w VI, mówię to i dzisiaj – na tej sali nie
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ma szyldu partyjnego, tutaj nic takiego nie wisi. Tam mamy godło państwa, za
mną jest herb Lublina. I chciałbym, żebyśmy w podejmowaniu naszych decyzji
kierowali się tylko i wyłącznie lubelską racją stanu. Ja wiem, że nie będzie to
łatwe. Jestem człowiekiem racjonalnym i wiem, że różnice polityczne będą istniały. Mam jednak wielką nadzieję, że w sprawach zasadniczych, a będzie ich
w ciągu najbliższej kadencji co najmniej kilkanaście, żebyśmy potrafili przezwyciężyć te różnice, które nas dzielą.
Moim największym życzeniem jako przewodniczącego jest to, że pomimo tych różnic żebyśmy nie traktowali się wrogo. Na tej sali nie ma wrogów.
Chciałbym, żeby nie było przeciwników, chciałbym, żeby byli adwersarze polityczni, merytoryczni. Wysoka Rada ma służyć swojemu miastu i jego mieszkańcom, i traktuję rolę Rady Miasta jako funkcję absolutnie służebna wobec
naszego suwerena. Obiecuję przyjmować taki kierunek, jaki był przez cztery
lata, czyli pełnej współpracy z prezydentem Krzysztofem Żukiem, bo ostatnie
cztery lata zaowocowały sukcesem dla Lublina, co potwierdził wybór mieszkańców. Serdecznie wam wszystkim dziękuję i podkreślam jeszcze raz: podaję wszystkim ręce, jestem i pełnię funkcję służebną wobec całej Rady.” (oklaski)
Prez. K. Żuk „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałbym złożyć gratulacje panu przewodniczącemu i podziękować radnym, którzy takiego wyboru
dokonali, bo to jest dobry wybór dla Lublina. W naszej pracy jest ważna symbolika. Ta symbolika to prezydent, który składa deklarację współpracy ponad
podziałami politycznymi dla dobra mieszkańców miasta i przewodniczący, który takie wsparcie również prezydentowi zapewnia, dobrze kierując pracami rady. Te minione cztery lata pokazały, że dobrze pracowaliśmy dla lublinian i że
spełniliśmy pokładane nadzieje. Pragnę, panie przewodniczący, deklarować
pełną współpracę, tak jak i Wysokiej Radzie, w realizacji tego programu, który
wspólnie tworzyliśmy i tych corocznych budżetów, które też będziemy dyskutować. Dziękuję.” (oklaski)
Przew. RM P. Kowalczyk „Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo! Przystępujemy do realizacji dalszego porządku, to jest wyboru wiceprzewodniczących
Rady Miasta. Przypominam, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym wiceprzewodniczących wybiera się podobnie jak przewodniczącego
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
I teraz tak: możemy zgłosić kandydatów do kolejnej Komisji Skrutacyjnej, ale Wysoka Rada może również uznać, że możemy pozostawić Komisję
Skrutacyjną w obecnym składzie, oczywiście jeżeli nie będzie kandydatów na
wiceprzewodniczących spośród członków Komisji Skrutacyjnej. Jeżeli nie
usłyszę sprzeciwu, to pozostawimy Komisję Skrutacyjną w tym składzie, jaka
jest, chyba że pojawią się kandydaci, którzy będą członkami Komisji Skrutacyjnej. Sprzeciwu nie widzę, w takim razie Komisję Skrutacyjną pozostawimy
w składzie obecnym. Poproszę o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta.”
Prez. K. Żuk „Panie Przewodniczący! Czy mógłbym jedno zdanie?”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Tak, bardzo proszę.”
Prez. K. Żuk „Szanowni Państwo! To jest kwestia wymogów demokracji, ale
też i tej deklaracji, którą dzisiaj składaliśmy. Chciałbym poprosić radnych Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina o głosowanie w jednym przypadku
funkcji wiceprzewodniczącego za kandydatem wskazanym przez Klubu Prawa
i Sprawiedliwości.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kandydatów.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Krakowski.”
Przewodniczący Klubu Radnych PO W. Krakowski „Zgłaszam na wiceprzewodniczących Rady Miasta radnych: panią radną Martę Wcisło i zgłaszam
również pana radnego Jarosława Pakułę. Obydwoje radni są doświadczonymi
radnymi. Pan Jarosław Pakuła był wiceprzewodniczącym w minionej kadencji,
bardzo dobrze sprawował tę funkcję, myślę, że będzie dobrym reprezentantem
zarządu Rady Miasta. Również pani Marta Wcisło dała się poznać jako bardzo
aktywna i merytoryczna radna w poprzedniej kadencji, i też powinna wnieść
sporo do działania prezydium Rady Miasta, a poza tym kobieta jest potrzebna
wszędzie. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przewodniczący
Tułajew.”
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość S. Tułajew
„Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie! Wysoka Rado! W imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt przedstawić kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Osoba ta jest bardzo dobrze przygotowana do
pełnienia tej funkcji, od wielu lat pełni funkcję radnego miasta Lublin – profesor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w latach 2007-2011 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Zgłaszamy kandydata prof. Mieczysława
Rybę na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta, podkreślając, że
przez minioną kadencję i w latach poprzednich był bardzo aktywnym radnym,
bardzo aktywnie wypełniał swoją misję, mieszkańcy również obdarzyli pana
profesora, pana radnego bardzo wysokim zaufaniem – 2.802 głosy zdobyte w
wyborach samorządowych to naprawdę bardzo duży wynik. Jeszcze raz proszę państwa o głosowanie za prof. Mieczysławem Rybą jako wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lublin. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pani radna Marta Wcisło wyraża zgodę na
kandydowanie?”
Radna M. Wcisło „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Pakuła?”
Radny J. Pakuła „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pan radny Mieczysław Ryba?”
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Radny M. Ryba „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną, która została wybrana przez Wysoką Radę, o ponowne zebranie się.
Przewodniczący Komisji już jest wybrany i myślę, że nie będziemy tego ponawiać. Ogłaszam 15 minut przerwy dla Komisji Skrutacyjnej.”

Po przerwie:
Przew. RM P. Kowalczyk „Zapraszam wszystkich państwa radnych. Szanowni Państwo! Wznawiam obrady Rady Miasta po przerwie. Oddaję głos przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej – bardzo proszę, pan Leszek Daniewski.”
Przew. Kom. Skrut. L. Daniewski „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Przystępujemy do głosowania nad wyborem wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin. Zostały zgłoszone trzy kandydatury. Komisja
przygotowała karty do głosowania, w kolejności alfabetycznej będą wymienieni
kandydaci i głosować będziemy w ten sposób, że dokonujemy wyboru poprzez
postawienie znaku „X” w kratce znajdującej się z lewej strony nazwiska. Niepostawienie znaku „X” przy kandydacie będzie oznaczało, że radny nie dokonał wyboru tego kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego. Jeszcze
raz: stawiamy znak „X” przy nazwisku, oczywiście tych znaków może być trzy,
ale też może nie być żadnego znaku i również głos będzie ważny, także dokonujemy wyboru poprzez postawienie znaku „X” przy kandydacie. Czy są pytania odnośnie głosowania?”
Radny W. Krakowski „A kiedy jest głos nieważny?”
Przew. Kom. Skrut. L. Daniewski „Głos nieważny będzie wtedy, według tutaj
Komisji i prawników, jeśli znak „X” będzie postawiony poza kratką, bądź będzie zniszczony w jakiś sposób. Każdy wybór, każda wola będzie oznaczała,
że głos jest ważny, tylko technicznie nieprawidłowe głosowanie, wykraczający
znak „X”, albo postawiony poza kratką, będzie głosem nieważnym. Przekreślenie oczywiście. Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę pana radnego Marcina
Nowaka o zapraszanie państwa do głosowania.”
Nastąpiło głosowanie:
Członek Komisji Skrutacyjnej Marcin Nowak „Szanowni Państwo! W kolejności alfabetycznej zapraszam następujących radnych: pan Mariusz Banach;
pan Eugeniusz Bielak; pan Piotr Breś; pan Stanisław Brzozowski; pan Leszek
Daniewski; pan Piotr Dreher; pan Zdzisław Drozd; pan Piotr Gawryszczak; pan
Dariusz Jezior; pan Zbigniew Jurkowski; pan Piotr Kowalczyk; pan Wojciech
Krakowski; pan Michał Krawczyk; pan Zbigniew Ławniczak; pan Jan Madejek;
pan Bartosz Margul; Marcin Nowak, czyli ja; pani Monika Orzechowska; pan
Jarosław Pakuła; pani Helena Pietraszkiewicz; pan Tomasz Pitucha; pan Piotr
Popiel; pan Ryszard Prus; pan Mieczysław Ryba; pani Anna Ryfka; pani Beata
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Stepaniuk-Kuśmierzak; pani Małgorzata Suchanowska; pan Sylwester Tułajew; pani Marta Wcisło; pan Marek Wójtowicz; i ostatni pan radny, pan Mateusz Zaczyński. Dziękuję bardzo. W ten sposób dobrnęliśmy do końca listy.”
Przew. Kom. Skrut. L. Daniewski „Dziękuję panu radnemu Nowakowi. Panie
Przewodniczący! Komisja prosi o kilkanaście minut przerwy.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Ogłaszam 15-minutową przerwę dla Komisji Skrutacyjnej – do godziny 12.00.”

Po przerwie:
Przew. RM P. Kowalczyk „Zapraszam wszystkich radnych. Wznawiam obrady Rady Miasta. Udzielam głosu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej –
bardzo proszę, pan radny Leszek Daniewski.”
Przew. Kom. Skrut. L. Daniewski „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Mam przyjemność w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytać protokół Komisji powołanej na I sesji Rady Miasta Lublin VII kadencji dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta
Lublin.
Komisja w składzie: Leszek Daniewski – przewodniczący, Bartosz Margul, Stanisław Brzozowski, Tomasz Pitucha, Marcin Nowak – członkowie Komisji stwierdza, że na stan 31 radnych obecnych na sesji jest 31 radnych, co
stanowi wymagane quorum. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin wydano 31 kart do głosowania. Po otwarciu urny wyjęto 31 kart. Głosów nieważnych nie było; głosów ważnych – 31. W związku z powyższym wymagana bezwzględna większość głosów do wyboru wiceprzewodniczącego Rady wynosi 16.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin otrzymali następującą liczbę ważnych
głosów za ich wyborem: Mieczysław Ryba – 26, pani radna Marta Wcisło – 22,
pan Jarosław Pakuła – 21.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wymaganą do wyboru na wiceprzewodniczących Rady Miasta bezwzględną większość głosów otrzymali państwo
radni: Mieczysław Ryba, Marta Wcisło, Jarosław Pakuła. Podpisy Komisji.”
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak jak
było w poprzednim głosowaniu, rezultat głosowania jest jednocześnie wyborem i zapisany jest w formalnej uchwale, którą teraz odczytam:

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin (28.11.2014) – BRM-II.0002.3.11.2014

21/65

Uchwała nr 2/I/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 92 ust. 3 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595
z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do
uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486 z późn. zm.) - Rada
Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§1
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi
Rady Miasta Lublin zostali wybrani:
1) radna Marta Wcisło;
2) radny Mieczysław Ryba;
3) radny Jarosław Pakuła.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(oklaski)
Zapraszam państwa wiceprzewodniczących do stołu prezydialnego.
Uchwała nr 2/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Jako że dobrze idzie nam porządek obrad, chciałbym zgłosić wnioski formalne, mianowicie punkty do wprowadzenia do porządku obrad następujące:
1) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
2) wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3) powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej,
4) ustalenie składu Komisji Inwentaryzacyjnej,
5) wybór przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej,
6) ustalenie składu osobowego stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej,
7) wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem
Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej,
8) wskazanie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do podpisywania
poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Lublin,
9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla
Prezydenta Miasta Lublin – jest to projekt grupy radnych.
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Jako pierwszy poddam pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad punktu dot. wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 2. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest „za”
wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest „przeciw”?
Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
wprowadziła punkt. Jeżeli nie będzie sprzeciwu zaproponuję, aby był to kolejny punkt merytoryczny – nie widzę sprzeciwu.
Poddaję pod głosowanie kolejny wniosek o wprowadzenie punktu pt.
Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Głosowanie nr 3. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” wprowadzeniem tego punktu? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
Miasta wprowadziła ten punkt. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, będzie to kolejny
punkt merytoryczny – sprzeciwu nie widzę.
Poddaję pod głosowanie kolejny wniosek – w sprawie zmiany porządku
obrad o punkt dot. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Głosowanie nr 4. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” wprowadzeniem punktu? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 30 „z”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
wprowadziła ten punkt do dzisiejszego porządku.
Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie kolejny wniosek – o zmianę
w porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu dot. ustalenia składu Komisji
Inwentaryzacyjnej.
Głosowanie nr 5. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad tego punktu? Dziękuję. Kto jest „przeciw”?
Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 29 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
wprowadziła punkt do dzisiejszego porządku. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, będzie to kolejny punkt merytoryczny – nie widzę sprzeciwu.
Poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie
punktu dot. wyboru przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. Proszę o
określenie tematu.
Głosowanie nr 6. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” wprowadzeniem punktu do porządku? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się
wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 27 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
wprowadziła punkt do dzisiejszego porządku. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, będzie to kolejny punkt – nie widzę sprzeciwu.
Stawiam pod głosowanie wniosek formalny dot. zmiany w porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu dot. ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej.
Głosowanie nr 7. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” wprowadzeniem punktu? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”.
Dziękuję.
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Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
wprowadziła ten punkt do porządku. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, będzie to kolejny punkt merytoryczny – sprzeciwu nie widzę.
Poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie
kolejnego punktu, a mianowicie Wybór przewodniczących komisji stałych Rady
Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej.
Głosowanie nr 8. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” zmianą
porządku obrad? Dziękuję. Kto jest „przeciw”?... Powtarzamy głosowanie.
Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” wprowadzeniem punktu do porządku
obrad? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
wprowadziła punkt do porządku. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, będzie to kolejny
punkt merytoryczny – nie widzę sprzeciwu.
Poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu dot. wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 9. Kto z państwa jest „za” wprowadzeniem tego punktu...
Określamy temat. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za” wprowadzeniem tego
punktu do porządku? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
wprowadziła punkt do porządku. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, będzie to kolejny
punkt merytoryczny – nie widzę sprzeciwu.
Poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie
punktu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego
dla Prezydenta Miasta Lublin – projekt grupy radnych. Bardzo proszę o określenie tematu.
Głosowanie nr 10. Kto z państwa jest „za” zmianą porządku obrad o ten
punkt? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 15 „za”, 1 „przeciw”, 10 „wstrzymujących się” nie
zmieniliśmy porządku obrad, czyli uchwała nie weszła do porządku.”

AD. 6. WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 3-1) stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Przew. RM P. Kowalczyk „W związku z rozszerzeniem naszego porządku obrad o ustalenie składów komisji Rady Miasta Lublin, w tym również Komisji
Rewizyjnej, bardzo proszę o przedstawienie przez kluby składów osobowych
klubów wraz z funkcjami, jeżeli takie zostały ustalone. Bardzo proszę o złożenie do prezydium tej informacji, gdyby ona była pisemna, to byłoby najlepiej.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na piśmie, które przedstawiłem panu przewodniczącemu dwie godziny
temu do Biura Obsługi Mieszkańców, na pana ręce, poinformowałem o powo-
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łaniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości VII kadencji Rady Miasta Lublin.
W skład tego Klubu wchodzą radni: Eugeniusz Bielak, Piotr Breś, Stanisław
Brzozowski, Zdzisław Drozd, Piotr Gawryszczak, Dariusz Jezior, Zbigniew
Ławniczka, Helena Pietraszkiewicz, Tomasz Pitucha, Piotr Popiel. Ryszard
Prus, Mieczysław Ryba, Małgorzata Suchanowska, Sylwester Tułajew, Marek
Wójtowicz. Klub liczy 15 radnych. Mam zaszczyt poprowadzić ten Klub, będąc
wybrany przez radnych przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Jeśli się tyczy porządku obrad i uchwały, którą omawiamy, chciałbym
zgłosić i zaproponować radnych – liczba wynika ze statutu, którą zgłaszamy
do Komisji Rewizyjnej – proponuję radnego Zdzisława Drozda, pana radnego
Ryszarda Prusa oraz panią radną Małgorzatę Suchanowską. Powtórzę: pan
Zdzisław Drozd, pan Ryszard Prus i pani radna Małgorzata Suchanowska.
Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Klub
Radnych Rady Miasta Lublin Platformy Obywatelskiej jest w następującym
składzie: Leszek Daniewski, Piotr Dreher, Zbigniew Jurkowski, Wojciech Krakowski, Michał Krawczyk, Jan Madejek, Bartosz Margul, Monika Orzechowska, Jarosław Pakuła, Anna Ryfka, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Marta Wcisło, Mateusz Zaczyński. Klub liczy 13 osób. Klub na swoim posiedzeniu wybrał
przewodniczącego Klubu – został nim Wojciech Krakowski. Pozostałe prezydium zostanie wybranie w przyszłym tygodniu i przekażemy informację do pana przewodniczącego.
Jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną, zgłaszamy: pan radny Jan Madejek,
radny Piotr Dreher i radny Zbigniew Jurkowski i jeszcze zgłaszamy również
pana Bartosza Margula.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Panie przewodniczący, ze współczynnika wychodzi na to, że Klub PiS może zgłosić trzech, Klub Platformy Obywatelskiej 3
osoby i nie zrzeszeni mogą zgłosić jedną osobę.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „W takim razie trzy pierwsze nazwiska, pan
radny Bartosz Margul rezygnuje. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Nie zrezygnował, bo jeszcze go nie pytałem, jeszcze się nie zgodził na kandydowanie w ogóle. Ja uznaję, że pan Bartosz Margul nie zgodził się na kandydowanie.
Czy nie zrzeszeni chcieliby zgłosić kandydata? Bardzo proszę.”
Radny M. Nowak w imieniu radnych nie zrzeszonych „Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu radnych nie zrzeszonych
chciałbym zgłosić kandydaturę pana radnego Mariusza Banacha. Dziękuję
bardzo.”

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin (28.11.2014) – BRM-II.0002.3.11.2014

25/65

Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pan radny Jan Madejek wyraża zgodę?”
Radny J. Madejek „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pan radny Piotr Dreher
wyraża zgodę?”
Radny P. Dreher „Tak.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pan radny Zbigniew
Jurkowski wyraża zgodę?”
Radny Z. Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pani radna Małgorzata
Suchanowska wyraża zgodę?”
Radna M. Suchanowska „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy radny Zdzisław Drozd
wyraża zgodę?”
Radny Z. Drozd „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy radny Ryszard Prus
wyraża zgodę?”
Radny R. Prus „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pan radny Mariusz
Banach wyraża zgodę?”
Radny M. Banach „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przypomnę teraz, że ust. 3
§ 85 Statutu określa, że członków Komisji dokonuje Rada w głosowaniu, przy
czym głosowanie odbywa się odrębnie na każdą zgłoszoną kandydaturę.
Oczywiście wybór odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W rezultacie wyboru Rada podejmie jednocześnie uchwałę w sprawie
wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Projekt tej uchwały otrzymaliście państwo radni na (druku nr 3-1). Czy jest potrzeba odczytywania treści uchwały?
Nie widzę takiego powodu również. Bardzo proszę, poddaję więc pod głosowanie kolejne kandydatury.
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Pierwszy jest Jan Madejek. Głosowanie nr 11. Bardzo proszę, kto z pań
i panów radnych jest „za” powołaniem pana radnego Jana Madejka w skład
Komisji Rewizyjnej? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuje.
Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że 30 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” radny Jan
Madejek został powołany w skład Komisji Rewizyjnej.
Pan radny Piotr Dreher. Głosowanie nr 12. Bardzo proszę, kto z pań i
panów radnych jest „za” powołaniem radnego Drehera w skład Komisji Rewizyjnej? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się
wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 29 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się radny
Piotr Dreher został wybrany do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Bardzo proszę, radny Zbigniew Jurkowski. Określamy temat. Głosowanie nr 13. Kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem radnego Jurkowskiego w skład Komisji Rewizyjnej? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” radny
Zbigniew Jurkowski został powołany w skład Komisji Rewizyjnej.
Radna Suchanowska. Określamy temat. Głosowanie nr 14. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem radnej Suchanowskiej w
skład Komisji Rewizyjnej? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 29 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” radna
Małgorzata Suchanowska została powołana w skład Komisji Rewizyjnej.
Radny Zdzisław Drozd. Określamy temat. Głosowanie nr 15. Bardzo
proszę, kto z państwa jest „za” powołaniem pana radnego Zdzisława Drozda w
skład Komisji Rewizyjnej? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto jest
„przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
powołała radnego Zdzisława Drozda w skład Komisji Rewizyjnej.
Pan radny Ryszard Prus. Głosowanie nr 16. Bardzo proszę. Kto jest „za”
powołaniem pana radnego Prusa w skład Komisji Rewizyjnej? Dziękuję. Kto
jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 29 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” radny
Ryszard Prus został powołany w skład Komisji Rewizyjnej.
Mariusz Banach. Głosowanie nr 17. Bardzo proszę, kto z pań i panów
radnych jest „za” powołaniem radnego Mariusza Banacha w skład Komisji
Rewizyjnej? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się
wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” radny
Mariusz Banach został powołany w skład Komisji Rewizyjnej.
Odczytam. W rezultacie tych wyborów nasza Rada podjęła uchwałę w
sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej o następującej treści:

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin (28.11.2014) – BRM-II.0002.3.11.2014

27/65

Uchwała nr 3/I/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 85 ust. 1 i 3 oraz §
68 pkt 1 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały
nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin
stwierdza, co następuje:
§1
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani następujący radni:
1) Jan Madejek;
2) Piotr Dreher;
3) Zbigniew Jurkowski;
4) Małgorzata Suchanowska;
5) Zdzisław Drozd;
6) Ryszard Prus;
7) Mariusz Banach.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do kolejnego punktu, ale zanim rozpoczniemy merytorycznie, jest z nami fotograf, pan Rożek, który chciałby zrobić nam pamiątkowe zdjęcie i uszanujmy może jego czas i byśmy się teraz
ustawili, abyśmy mieli już tę sprawę za sobą. Tak? Jest zgoda? Dobrze. To
ustawiajmy się może tak, jak zawsze, pod godłem państwowym.”
AD. 7. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 4-1) stanowi załącznik nr 14 do
protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Jesteśmy w punkcie – Wybór przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Szanowni Państwo! Zgodnie z § 85 ust. 5 naszego Statutu, Rada wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród członków Komisji Rewizyjnej. Proszę więc o zgłaszanie kandydatów. Bardzo proszę, pan radny Tułajew.”
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Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam
zaszczyt w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosić kandydaturę pana radnego Zdzisława Drozda, który pełnił tę funkcję już od dawien
dawna i bardzo dobrze się sprawdzał jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Czy pan radny Zdzisław Drozd wyraża zgodę?”
Radny Z. Drozd „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Wybór przewodniczącego odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Dokonanie wyboru
będzie równoznaczne z podjęciem przez Radę stosownej uchwały. Myślę, że
możemy przejść do głosowania, jako że nie ma więcej zgłoszeń, mamy zamkniętą listę zgłoszeń.
Głosowanie nr 18. Kto z pań i panów radnych jest „za” wyborem pana
radnego Zdzisława Drozda na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Bardzo
proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” radny
Zdzisław Drozd został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.”
Radny Z. Drozd „Dziękuję serdecznie.” (oklaski)
Przew. RM P. Kowalczyk „W związku z tym odczytam krótko treść projektu
uchwały:
Uchwała nr 4/I/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 85 ust. 5 Statutu
Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady
Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr
70, poz. 1486 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr 3/I/2014 z dnia
28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej – Rada
Miasta Lublin stwierdza, co następuje:
§1
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Zdzisław
Drozd.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin (28.11.2014) – BRM-II.0002.3.11.2014

29/65

AD. 8. POWOŁANIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 5-1) stanowi załącznik nr 16 do
protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – kolejny punkt. Komisja zajmuje się, najogólniej rzecz ujmując, przygotowywaniem spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego. Komisja funkcjonowała w poprzednich kadencjach Rady, a potrzeba jej wynika z odpowiednich przepisów o samorządzie gminnym. Projekt uchwały został dostarczony
państwu radnym na (druku nr 5-1). Czy są jakieś uwagi do projektu? Nie ma,
w takim razie poddam przedmiotowy projekt pod głosowanie.
Głosowanie nr 19. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
powołaniem Komisji Inwentaryzacyjnej? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, iż przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
powołała Komisję Inwentaryzacyjną.”
Uchwała nr 5/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu
AD. 9. USTALENIE SKŁADU KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 6-1) stanowi załącznik nr 18 do
protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Przystępujemy teraz do ustalenia składu Komisji
Inwentaryzacyjnej Rady Miasta.
Zgodnie z regulaminem działania komisji, wybór członków dokonywany
jest zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
zaś Komisja może liczyć od 8 do 12 członków. Projekt uchwały został państwu
dostarczony. Bardzo proszę, czy są jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Zgłaszam następujące osoby do Komisji Inwentaryzacyjnej, następujących radnych: pan radny
Jan Madejek, pan radny Piotr Dreher, pan radny Zbigniew Jurkowski, pan radny Bartosz Margul, pani radna Beta Stepaniuk-Kuśmierzak i pan radny Mateusz Zaczyński. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Bardzo proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Panie Przewodniczący! W imieniu Klubu Radnych PiS mam zaszczyt zgłosić kandydatury: Mieczysława Ryby, Marka Wójtowicza oraz Piotra Gawryszczaka.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Czyli trzy osoby, tak? Jeżeli nie będzie sprzeciwu,
zaproponuję głosowanie en bloc, bo mamy liczbę kandydatów odpowiadającą
liczbie osób mogących być w składzie komisji, czyli mamy skład 9-osobowy –
nie widzę sprzeciwu, wobec tego poddaję pod głosowanie wybór składu Komisji Inwentaryzacyjnej. Zapytam jeszcze radnych: czy pan radny Jan Madejek
wyraża zgodę?”
Radny J. Madejek „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Piotr Dreher wyraża zgodę?”
Radny P. Dreher „Tak, wyrażam.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan radny Zbigniew Jurkowski wyraża zgodę?”
Radny Z. Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Margul wyraża zgodę?”
Radny B. Margul „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pani radna Beata StepaniukKuśmierzak wyraża zgodę?”
Radna B. Stepaniuk-Kuśmierzak „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan radny Mateusz Zaczyński wyraża zgodę?”
Radny M. Zaczyński „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan przewodniczący Mieczysław
Ryba wyraża zgodę?”
Radny M. Ryba „Wyrażam.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan Marek Wójtowicz wyraża zgodę?”
Radny M. Wójtowicz „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan radny Piotr Gawryszczak wyraża zgodę?”
Radny P. Gawryszczak „Dziękuję bardzo, w takim razie przystępujemy do
głosowania.
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Głosowanie nr 20. Kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem do
składu Komisji osób wymienionych jak wyżej? Bardzo proszę. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, ze przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, iż
członkami Inwentaryzacyjnej zostali wybrani następujący radni: radny Jan Madejek, radny Piotr Dreher, radny Zbigniew Jurkowski, radny Bartosz Margul,
radna Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, radny Mateusz Zaczyński, radny Mieczysław Ryba, radny Marek Wójtowicz, radny Piotr Gawryszczak.”
Uchwała nr 6/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu
AD. 10. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 7-1) stanowi załącznik nr 20
do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do kolejnego punktu – będzie to
wybór Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. Głosowanie następuje
oczywiście na osobę spośród członków Komisji, wybór jest jawny, zwykłą
większością głosów. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Bardzo proszę,
pan przewodniczący Wojciech Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Zgłaszam z dużą przyjemnością na przewodniczącego Komisji pana radnego
Jana Madejka. Pan radny Jan Madejek jest jednym z najdłużej, w ciągłości
radnym, jeżeli chodzi o staż, a jednocześnie od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, także są to bardzo dobre ręce i myślę, że Komisja na tym tylko skorzysta. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy są jeszcze inne zgłoszenia? Bardzo
proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych
PiS zgłaszam kandydaturę pana radnego Piotra Gawryszczaka.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. W takim razie mamy dwie kandydatury. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę innych zgłoszeń.
Przeczytam tylko, iż przed poddaniem kandydatur pod głosowanie przypomnę,
że zgodnie z § 66 naszego Statutu, głosowanie zwykłą większością głosów
oznacza, że przechodzi kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów
„za” niż „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie dolicza się do żadnej z
grup głosujących „za”, lub „przeciw”. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej
z kilku osób, przechodzi kandydatura, na którą oddano największą liczbę głosów, jeżeli liczba głosów „za” była większa niż głosów „przeciw”. Bardzo proszę, najpierw poddamy pod głosowanie kandydaturę pana radnego Jana Madejka.
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Głosowanie nr 21. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
powołaniem pana radnego Jana Madejka na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto
„się wstrzymał”?
Stwierdzam, że oddano 15 „za”, 14 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.
Już mamy? Nie.
Przechodzimy do głosowania kandydatury pana radnego Piotra Gawryszczaka.
Głosowanie nr 22. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
powołaniem pana radnego Piotra Gawryszczaka na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję.
Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam: 15 głosów „za”, 14 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Radny Wojciech Krakowski nie wziął udziału w głosowaniu.”
Radny W. Krakowski „Jeżeli się to powtórzy, poproszę o sprawdzenie systemu, bo...”
Przew. RM P. Kowalczyk „Posłuchajcie państwo: obserwujcie czytniki kart...”
Radny W. Krakowski „Ewidentnie było wyświetlone „za”.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Jak zamigocze... (to znaczy: zamigotał świat tysiącem barw), wtedy można. Dobrze, bardzo proszę, zgłaszamy kandydatury ponownie. Czy są jakieś kandydatury na przewodniczącego Komisji? Bardzo
proszę, przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Ja chciałbym zaproponować w imieniu radnych
Prawa i Sprawiedliwości kandydaturę pana radnego Piotra Gawryszczaka na
stanowisko przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne zgłoszenia?
Nie widzę chyba... A, są.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Zgłaszam kandydaturę radnego Jana Madejka na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. W takim razie poddaję pod głosowanie jako pierwszą kandydaturę pana radnego Piotra Gawryszczaka.
Głosowanie nr 23. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” kandydaturą Piotra Gawryszczaka na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 15 „za”, 16 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – taki
jest wynik głosowania, po prostu.
Głosujemy następnie kandydaturę pana radnego Jana Madejka. Widzę,
że pan radny Jan zamarł w bezruchu.
Głosowanie nr 24. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
powołaniem pana radnego Jana Madejka na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? – (Głos z sali „Proszę o powtó-
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rzenie, bo nastąpił błąd.”) – Powtarzamy głosowanie. Poproszę doświadczonych kolegów, żeby pomagali.
Powtarzamy głosowanie – wybór Jana Madejka na przewodniczącego
Komisji Inwentaryzacyjnej. Kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem
pana radnego Jana Madejka na przewodniczącego? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 16 „za”, 12 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”... –
(Radna M. Suchanowska „System nie działa, bo nie migało. Nie migała czerwona lampka...”) – Powtórzenia nie może być, bo tak jak było ustalone, zgłaszamy podczas głosowania samego.”
Radca pr. W. Wójtowicz „Panie Przewodniczący! Tutaj zasady głosowania
przenosimy podobnie, jak było w poprzedniej kadencji. Wynik został już wyświetlony, ogłoszony. Wszelkie reklamacje co do sposobu głosowania, co do
niewłaściwego działania systemu elektronicznego proszę zgłaszać przed ogłoszeniem... – (Głosy z sali niemożliwe do odtworzenia) – Zgodnie z instrukcją
powinno się przyłożyć kartę w momencie zaświecenia właściwej lamki i powinno być to zasygnalizowane mignięciem tej lampki... – (Głosy z sali „Głosujmy ręcznie...”; inne głosy z sali niemożliwe do odtworzenia).”
Przew. RM P. Kowalczyk „Ale nie ma powodu. W trakcie głosowania nikt nie
zgłaszał problemów z systemem. Wcześniej był zgłoszony, to powtórzyliśmy
głosowanie. W wyniku głosowania podjęliśmy uchwałę... – (Radna M. Suchanowska – wypowiedź poza mikrofonem, niemożliwa do odtworzenia).”
Radca pr. W. Wójtowicz „Jeszcze jedna może taka uwaga, że bezwzględną
większość uzyskał pan radny Madejek, więc tutaj nawet jakieś reklamacje nie
mają wpływu na wynik. Dziękuję bardzo. – (Głos z sali „Ale dla nas jest istotne...).”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. W rezultacie tych głosowań podjęliśmy uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej o treści:
Uchwała Nr 7/I/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 i art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr
32, poz. 191 z późn. zm.) i § 76 ust. 1 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego
2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486 z późn. zm.)
oraz w związku z § 1 uchwały nr 6/I/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 28 listo-
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pada 2014 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej – Rada
Miasta Lublin stwierdza, co następuje:
§1
Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej został wybrany radny Jan
Madejek – serdeczne gratulacje, panie radny.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(oklaski)
Uchwała nr 7/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu
AD. 11. USTALENIE SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI STAŁYCH RADY
MIASTA LUBLIN,
Z
WYJĄTKIEM
KOMISJI
REWIZYJNEJ
I INWENTARYZACYJNEJ

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 8-1) stanowi załącznik nr 22
do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do kolejnego punktu... – (Głos z sali „Wniosek formalny...”) – Ale może otworzę punkt i zrobimy przerwę, jeżeli o
to chodzi, dobrze. Punkt – składy osobowe komisji stałych Rady Miasta, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej. Bardzo proszę, przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Poproszę o 20 minut przerwy dla Klubu.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dobrze, zarządzam w takim razie przerwę do
13.15.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Dziękuję. Zapraszam radnych Platformy do
sali nr 3.”

Po przerwie:
Wiceprzew. RM M. Wcisło „Zapraszam wszystkich radnych na salę obrad.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Szanowni Państwo Radni! Jesteśmy w punkcie
dot. składów osobowych komisji stałych Rady Miasta, z wyjątkiem Komisji
Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej. Projekt na druku nr 8-1 został państwu dostarczony. Czy są jakieś uwagi do projektu? Nie widzę. Zgodnie z naszą uchwałą
komisje stałe mogą liczyć od 5 do 11 członków. Bardzo teraz serdecznie pro-
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szę wszystkich państwa o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych komisji.
Jako pierwszą proponuję Komisję Budżetowo-Ekonomiczną. Bardzo proszę,
przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję. Panie Przewodniczący! W imieniu
Klubu Radnych PiS mam zaszczyt zgłosić do tej komisji: pana radnego Zdzisława Drozda, pana radnego Piotra Bresia, pana radnego Sylwestra Tułajewa,
pana radnego Ryszarda Prusa oraz pana radnego Tomasza Pituchę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Do Komisji Budżetowo-Ekonomicznej zgłaszamy następujących radnych: pan radny Michał
Krawczyk, pan radny Bartosz Margul, pan radny Jarosław Pakuła, pani radna
Anna Ryfka, pani radna Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, pan radny Mateusz Zaczyński.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Ile mamy osób? 11. Jeżeli nie będzie sprzeciwu ze strony Wysokiej Rady, to uznamy, że możemy głosować en bloc skład Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Pytam się więc poszczególnych radnych o zgodę: pan radny Drozd wyraża zgodę?”
Radny Z. Drozd „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan radny Breś wyraża zgodę?”
Radny P. Breś „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan radny Tułajew wyraża zgodę?”
Radny S. Tułajew „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan radny Prus wyraża zgodę?”
Radny R. Prus „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Radny Pitucha wyraża zgodę?”
Radny T. Pitucha „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Radny Krawczyk wyraża zgodę?”
Radny M. Krawczyk „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Radny Margul wyraża zgodę?”
Radny B. Margul „Tak, wyrażam zgodę.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Radny Pakuła?”
Rady J. Pakuła „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Radna Ryfka?”
Radna A. Ryfka „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Radna Stepaniuk-Kuśmierzak?”
Radna B. Stepaniuk Kuśmierzak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Radny Zaczyński?”
Radny M. Zaczyński „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Jako że mamy 11 osób i nie wymaga to
głosowania indywidualnego, proponuję głosowanie en bloc – nie widzę sprzeciwu, w takim razie poddaję pod głosowanie skład Komisji BudżetowoEkonomicznej w osobach jak wyżej.
Głosowanie nr 25. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
powołaniem Komisji Budżetowo-Ekonomicznej w składzie jak wyżej? Bardzo
proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał?
Stwierdzam, że przy 28 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
powołała Komisję Budżetowo-Ekonomiczną w zaproponowanym składzie.
Przechodzimy do Komisji Rozwoju Miasta... Bardzo proszę, przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Przewodniczących, jak rozumiem, później
będziemy wybierać?”
Przew. RM P. Kowalczyk „To jest kolejny punkt. Komisja Rozwoju Miasta,
Urbanistyki i Ochrony Środowiska. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Radny
Tułajew – bardzo proszę.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję. W imieniu Klubu Radnych Prawo i
Sprawiedliwość zgłaszam następujących radnych: pana radnego Dariusza Jeziora, pana radnego Eugeniusza Bielaka, panią radną Małgorzatę Suchanowską, pana radnego Piotra Gawryszczaka oraz pana radnego Piotra Popiela.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej
zgłaszam następujące osoby: pan radny Mateusz Zaczyński, pan radny Bartosz Margul, pan radny Jarosław Pakuła, pani radna Anna Ryfka i pani radna
Marta Wcisło. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Bardzo proszę, radny Banach.”
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Radny M. Banach „Ja chciałbym zgłosić pana radnego Marcina Nowaka.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pytam się więc: czy pan radny
Jezior wyraża zgodę?”
Radny D. Jezior „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Bielak wyraża zgodę?”
Radny E. Bielak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pani radna Suchanowska wyraża
zgodę?”
Radna M. Suchanowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pani radna Suchanowska wyraża zgodę. Pan radny Gawryszczak?”
Radny P. Gawryszczak „Tak.”
Radna M. Suchanowska „Ja nie wypowiedziałam się.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Ja słyszałem, tak, tak, była zgoda pani radnej. Pan
radny Popiel?”
Radny P. Popiel „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan radny Zaczyński?”
Radny M. Zaczyński „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan radny Margul?”
Radny B. Margul „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan radny Pakuła?”
Radny J. Pakuła „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pani radna Ryfka?”
Radna A. Ryfka „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pani przewodnicząca Wcisło?”
Wiceprzew. RM M. Wcisło „Tak, wyrażam zgodę.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Nowak?”
Radny M. Nowak „Tak.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Wyrażam zgodę, czy tak?”
Radny M. Nowak „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję za entuzjazm. Jako że mamy 11 osób
w Komisji, zaproponuję głosowanie en bloc – sprzeciwu nie widzę.
Głosowanie nr 26. W takim razie bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem składu Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki
i Ochrony Środowiska w zaproponowanym składzie? Bardzo proszę. Dziękuję.
Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” powołaliśmy Komisję Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska.
Przechodzimy do powołania Komisji Gospodarki Komunalnej. Pan
przewodniczący Tułajew – bardzo proszę.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. Mam zaszczyt zgłosić panią
radną Helenę Pietraszkiewicz, pan radnego Stanisława Brzozowskiego, pana
Eugeniusza Bielaka, panią radną Małgorzatę Suchanowską, pana radnego
Piotra Popiela.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Zgłaszamy do Komisji Gospodarki Komunalnej: pan radny Leszek Daniewski, pan radny Jan Madejek, pani radna Anna
Ryfka, pan radny Bartosz Margul, pani radna Monika Orzechowska.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pan radny Banach.”
Radny M. Banach „Mam przyjemność zgłosić pana przewodniczącego Piotra
Kowalczyka.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy pani radna
Pietraszkiewicz wyraża zgodę?”
Radna H. Pietraszkiewicz „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan radny Brzozowski wyraża zgodę?”
Radny S. Brzozowski „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Bielak wyraża zgodę?”
Radny E. Bielak „Tak, wyrażam zgodę.”

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin (28.11.2014) – BRM-II.0002.3.11.2014

39/65

Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy radna Suchanowska wyraża zgodę?”
Radna M. Suchanowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Popiel wyraża zgodę?”
Radny P. Popiel „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Daniewski wyraża zgodę?”
Radny L. Daniewski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Madejek wyraża zgodę?”
Radny J. Madejek „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radna Ryfka wyraża zgodę?”
Radna A. Ryfka „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Margul wyraża zgodę?”
Radny B. Margul „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radna Orzechowska wyraża zgodę?”
Radna M. Orzechowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Piotr Kowalczyk wyraża zgodę. Jeżeli nie
będzie sprzeciwu, głosujemy en bloc, dlatego że mamy 11 osób do składu
Komisji, czyli wystarczająco – sprzeciwu nie widzę, w takim razie proponuję
przegłosować skład Komisji Gospodarki Komunalnej w składzie jak wyżej.
Głosowanie nr 27. Bardzo proszę, kto z państwa jest „za”? Dziękuję. Kto
jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” powołaliśmy skład Komisji Gospodarki Komunalnej.
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Bardzo proszę, przewodniczący
Sylwester Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję. W imieniu Klubu Radnych PiS mam
zaszczyt zgłosić państwa radnych: Mieczysława Rybę, panią radą Helenę Pietraszkiewicz, pana radnego Ryszarda Prusa.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Klub Radnych Platformy Obywatelskiej ma
przyjemność zgłosić do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej następujące
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osoby: Piotr Dreher, Wojciech Krakowski, Monika Orzechowska, Jarosław Pakuła, Anna Ryfka i pani przewodnicząca Marta Wcisło.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Radny Banach – bardzo proszę.”
Radny M. Banach „Dziękuję bardzo. Ja zgłaszam pana Marcina Nowaka.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję, czyli pan radny Nowak. Mamy zgłoszenia 10 osób. Możemy głosować en bloc, jeżeli wszyscy wyrażą zgodę. Bardzo
proszę, pan przewodniczący Ryba wyraża zgodę?”
Wiceprzew. RM M. Ryba „Tak.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pani radna Pietraszkiewicz wyraża zgodę?”
Radna H. Pietraszkiewicz „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan radny Prus wyraża zgodę?”
Radny R. Prus „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Dreher wyraża zgodę?”
Radny P. Dreher „Tak.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Przewodnicząca Wcisło wyraża zgodę?”
Wiceprzew. RM M. Wcisło „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Przewodniczący Krakowski wyraża zgodę?”
Radny W. Krakowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pani radna Orzechowska wyraża zgodę?”
Radna M. Orzechowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pani radna Ryfka wyraża zgodę?”
Radna A. Ryfka „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Nowak wyraża zgodę?”
Radny M. Nowak „Z ogromną radością wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „To entuzjazm. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, głosujemy en bloc – nie widzę sprzeciwu. Czy pan przewodniczący Pakuła wyraża
zgodę, bo jeszcze tu zapomniałem?”
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Wiceprzew. RM J. Pakuła „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. W takim razie, jeżeli nie ma
sprzeciwu, głosujemy en bloc.
Głosowanie nr 28. Kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie jak wyżej? Dziękuję. Kto jest
„przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” powołaliśmy Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie zaproponowanym.
Przechodzimy do Komisji Oświaty i Wychowania. Bardzo proszę, pan
przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję. W imieniu Klubu Radnych PiS mam
zaszczyt zgłosić państwa radnych: radnego Mieczysława Rybę, pana radnego
Zdzisława Drozda, pana radnego Zbigniewa Ławniczaka, pana radnego Sylwestra Tułajewa, pana radnego Tomasza Pituchę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „W imieniu Klubu Platformy zgłaszam następujące osoby: pan radny Leszek Daniewski, pan radny Zbigniew Jurkowski,
radny Krakowski, pan radny Michał Krawczyk i pani radna Marta Wcisło.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Jeszcze raz poprosimy, panie przewodniczący.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Jeszcze raz: Daniewski, Jurkowski, Krakowski, Krawczyk, Wcisło.”
Przew. RM P. Kowalczyk „W imieniu nie zrzeszonych proponuję do składu
Komisji pana radnego Mariusza Banacha. Dziękuję bardzo.
Czy pan przewodniczący Mieczysław Ryba wyraża zgodę na kandydowanie?”
Wiceprzew. RM M. Ryba „Tak.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan radny Drozd wyraża zgodę?”
Radny Z. Drozd „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Ławniczak wyraża zgodę?”
Radny Z. Ławniczak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Tułajew wyraża zgodę?”
Radny S. Tułajew „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Pitucha wyraża zgodę?”
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Radny T. Pitucha „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Daniewski wyraża zgodę?”
Radny L. Daniewski „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Jurkowski wyraża zgodę?”
Radny Z. Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy przewodnicząca Wcisło wyraża zgodę?”
Wiceprzew. RM M. Wcisło „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Krakowski wyraża zgodę?”
Radny W. Krakowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Krawczyk wyraża zgodę?”
Radny M. Krawczyk „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Banach wyraża zgodę?”
Radny M. Banach „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Jako że mamy 11 osób, więc
proponuję głosowanie en bloc, jeżeli nie będzie sprzeciwu – nie widzę sprzeciwu, w takim razie poddaję pod głosowanie.
Głosowanie nr 29. Kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem
składu Komisji Oświaty i Wychowania w składzie zaproponowanym jak wyżej?
Bardzo proszę. Dziękuję. Kto z państwa jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „wstrzymał się” od głosu?
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” powołaliśmy skład Komisji Oświaty i Wychowania.
Kolejna Komisja Kultury i Ochrony Zabytków. Bardzo proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych
PiS mam zaszczyt zgłosić do tej Komisji: pana radnego Marka Wójtowicza,
pana radnego Piotra Bresia, pana radnego Zbigniewa Ławniczaka, pana radnego Stanisława Brzozowskiego i panią radną Małgorzatę Suchanowską.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
zgłasza następujących radnych do Komisji Kultury: pan radny Zbigniew Jurkowski, pan radny Michał Krawczyk, pan radny Bartosz Margul, pani radna
Anna Ryfka i pan radny Mateusz Zaczyński. Dziękuję.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Zgłaszam w imieniu radnych nie zrzeszonych pana
radnego Marcina Nowaka. Dziękuję bardzo.
Czy pan radny Wójtowicz wyraża zgodę?”
Radny M. Wójtowicz „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Breś wyraża zgodę?”
Radny P. Breś „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Ławniczak wyraża zgodę?”
Radny Z. Ławniczak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Brzozowski wyraża zgodę?”
Radny S. Brzozowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radna Suchanowska wyraża zgodę?”
Radna M. Suchanowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Jurkowski wyraża zgodę?”
Radny Z. Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Krawczyk wyraża zgodę?”
Radny M. Krawczyk „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Margul wyraża zgodę?”
Radny B. Margul „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radna Ryfka wyraża zgodę?”
Radna A. Ryfka „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Zaczyński wyraża zgodę?”
Radny M. Zaczyński „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Nowak wyraża zgodę?”
Radny M. Nowak „Tak, panie przewodniczący, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Z największą przyjemnością.”
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Radny M. Nowak „Ogromną.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Mamy 11 osób, czyli proponuję głosowanie en
bloc, jeżeli nie będzie sprzeciwu – sprzeciwu nie widzę, w takim razie poddaję
głosowanie skład Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.
Głosowanie nr 30. Kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem
składu zaproponowanego jak wyżej? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję.
Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” powołaliśmy skład Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, w składzie jak wyżej.
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Bardzo proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych
PiS zgłaszam następujących radnych do pracy w tej Komisji: pana radnego
Zdzisława Drozda, pana radnego Dariusza Jeziora, pana radnego Zbigniewa
Ławniczaka, pana radnego Eugeniusza Bielaka.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Klub Radnych Platformy zgłasza następujące osoby do Komisji Sportu: pani radna Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, pan
radny Leszek Daniewski, pan radny Piotr Dreher, pan radny Zbigniew Jurkowski, radny Wojciech Krakowski, pan radny Bartosz Margul i pani radna Anna
Ryfka.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. 11 osób zgłoszonych do składu
Komisji. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, będziemy głosować en bloc – nie widzę
sprzeciwu. Pan radny Drozd wyraża zgodę?”
Radny Z. Drozd „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan radny Jezior wyraża zgodę?”
Radny D. Jezior „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Ławniczak?”
Radny Z. Ławniczak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Bielak wyraża zgodę?”
Radny E. Bielak „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radna Stepaniuk wyraża zgodę?”
Radna B. Stepaniuk-Kuśmierzak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Daniewski wyraża zgodę?”
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Radny L. Daniewski „Tak, wyrażam zgodę?”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Dreher wyraża zgodę?”
Radny P. Dreher „Tak.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Radny Jurkowski wyraża zgodę?”
Radny Z. Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Krakowski wyraża zgodę?”
Radny W. Krakowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radna Ryfka wyraża zgodę?”
Radna A. Ryfka „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Mamy 11 osób. Poddaję pod głosowanie skład
Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
Głosowanie nr 31. Kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem Komisji w zaproponowanym składzie? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto
„się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
ustaliła skład Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
Przechodzimy do Komisji Samorządności i Porządku Publicznego. Bardzo proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych
PiS mam zaszczyt zgłosić państwa radnych: panią radną Helenę Pietraszkiewicz, pana radnego Piotra Bresia, pan radnego Dariusza Jeziora, pana radnego Sylwestra Tułajewa, pan radnego Piotra Popiela.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
zgłasza następujące osoby: pan radny Zbigniew Jurkowski, pani radna Beata
Stepaniuk-Kuśmierzak, pan radny Jarosław Pakuła, pani radna Monika Orzechowska, radny Wojciech Krakowski. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Mamy zgłoszeń 10. Bardzo proszę, pan radny Nowak.”
Radny M. Nowak „W imieniu radnych nie zrzeszonych zgłaszam kandydaturę
pana radnego Mariusza Banacha.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pani radna Pietraszkiewicz
wyraża zgodę na kandydowanie?”
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Radna H. Pietraszakiewicz „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Breś wyraża zgodę?”
Radny P. Breś „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Jezior wyraża zgodę?”
Radny D. Jezior „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Tułajew wyraża zgodę?”
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Radny S. Tułajew „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Popiel wyraża zgodę?”
Radny P. Popiel „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Jurkowski wyraża zgodę?”
Radny Z. Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radna Stepaniuk wyraża zgodę?”
Radna B. Stepaniuk-Kuśmierzak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Pakuła wyraża zgodę?”
Wiceprzew. RM J. Pakuła „Tak, wyrażam zgodę.”
Radna M. Orzechowska „Czy radna Orzechowska wyraża zgodę?”
Radna M. Orzechowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Krakowski wyraża zgodę?”
Radny W. Krakowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Banach wyraża zgodę?”
Radny M. Banach „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Jako że mamy 11 osób, proponuję głosowanie en bloc – nie widzę sprzeciwu, w takim razie poddaję pod głosowanie.
Głosowanie nr 32. Kto z pań i panów radnych jest „za” powołaniem
składu Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w składzie jak wyżej?
Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
ustaliła skład Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.
Przechodzimy do Komisji ds. Rodziny. Bardzo proszę, pan przewodniczący Sylwester Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych
PiS mam zaszczyt zgłosić państwa radnych: pana radnego Marka Wójtowicza,
pana radnego Stanisława Brzozowskiego, pana radnego Tomasza Pituchę
oraz pana radnego Piotra Gawryszczaka.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Zgłaszam następujące osoby do Komisji ds.
Rodziny: pani radna Monika Orzechowska, pan radny Zbigniew Jurkowski,
pan radny Piotr Dreher. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Trzy osoby? Bardzo proszę, pan radny Banach.”
Radny M. Banach „Serdecznie dziękuję. Panie Przewodniczący! Ja zgłaszam
pana przewodniczącego Piotra Kowalczyka.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Mamy teraz 8 osób w składzie Komisji...”
Radny M. Banach „I Marcina Nowaka… Przepraszam najmocniej, zagubiłem
się. Czyli praktycznie prawie cały nasz klub.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pan radny Wójtowicz wyraża
zgodę?”
Radny M. Wójtowicz „Tak, wyrażam.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Brzozowski wyraża zgodę?”
Radny S. Brzozowski „Tak, wyrażam.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Pitucha wyraża zgodę?”
Radny T. Pitucha „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Gawryszczak wyraża zgodę?”
Radny P. Gawryszczak „Tak.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radna Orzechowska wyraża zgodę?”
Radna M. Orzechowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Jurkowski wyraża zgodę?”
Radny Z. Jurkowski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy radny Dreher wyraża zgodę?”
Radny P. Dreher „Tak.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Kowalczyk wyraża zgodę. Czy pan radny
Nowak wyraża zgodę?”
Radny M. Nowak „Wyrażam zgodę.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, głosujemy en bloc, dlatego że mamy 11 kandydatów do 11-osobowego składu
Komisji – nie widzę sprzeciwu, w takim razie... A, 9 mamy, więc mamy stosunkowo dobrą, wystarczającą liczbę do składu. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, głosujemy en bloc – nie widzę sprzeciwu.
Głosowanie nr 33. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
ustaleniem składu Komisji ds. Rodziny w składzie jak wyżej? Bardzo proszę.
Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 31 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
Miasta ustaliła skład Komisji ds. Rodziny.
W rezultacie tych głosowań, szanowni państwo, podjęliśmy uchwałę w
sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta, z wyjątkiem Komisji
Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej.”
Uchwała nr 8/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu

AD. 12. WYBÓR PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA
LUBLIN,
Z
WYJĄTKIEM
KOMISJI
REWIZYJNEJ
I INWENTARYZACYJNEJ

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 9-1) stanowi załącznik nr 24
do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do kolejnego punktu – wybór przewodniczących komisji stałych...”
Radny J. Madejek „Panie Przewodniczący! W kwestii formalnej.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Bardzo proszę.”
Radny J. Madejek „Panie Przewodniczący! Chciałem złożyć wniosek formalny
o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały grupy radnych dot. wynagrodzenia dla pana prezydenta Miasta Lublina.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, chyba nie ma
przeszkód, żeby to ponownie poddać pod głosowanie.”
Radca pr. W. Wójtowicz „Panie Przewodniczący! Nie ma przeszkód, żeby
ponowić taki wniosek. Decyduje oczywiście bezwzględna większość głosów.
Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Jasne. Bardzo proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
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Radny S. Tułajew „Ja chciałem zapytać, czy ten projekt otrzymamy za chwilę
do porządku obrad, żeby można było się z nim zaznajomić?”
Przew. RM P. Kowalczyk „O ile się nie mylę, to jest ten sam projekt grupy
radnych, który trafił do państwa radnych już wcześniej.”
Radny S. Tułajew „Ale ten wniosek już głosowaliśmy i Rada w tej sprawie się
wypowiedziała. Czy jest nowy wniosek? Czy nie powinien zostać zgłoszony
wniosek? W tej sprawie Rada się wypowiedziała.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Panie mecenasie.”
Radca pr. W. Wójtowicz „Panie Przewodniczący! Wypowiedziała się tylko w
zakresie wprowadzenia do porządku, więc w kwestii formalnej, a w postaci
uchwały projekt konkretny istnieje, więc nie ma przeszkód, żeby ponowić
wniosek o rozszerzenie porządku o ten konkretny projekt. Nie musi być modyfikowany. Decyduje Rada, czy rozszerzyć o ten punkt porządek. Dziękuję bardzo.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek pana
radnego Jana Madejka, już przewodniczącego Jana Madejka, o wprowadzenie
punktu do porządku.
Głosowanie nr 34. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
wnioskiem pana radnego Jana Madejka o zmianę porządku obrad? Dziękuję.
Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 15 „za”, 6 „przeciw”, 8 „wstrzymujących się” Rada
Miasta nie wprowadziła punktu do porządku obrad.”
Radny P. Dreher „Nie, panie przewodniczący, ja mam wniosek formalny o
sprawdzenie listy obecności, ponieważ tutaj jest taka uwaga ze strony Klubu,
że być może system nie działa, jednego głosu nie zaliczył. Proszę o sprawdzenie systemu.”
Przew. RM P. Kowalczyk „System działa. Bardzo proszę, pan mecenas Dubiel...”
Radny P. Dreher „Ale ja proszę o sprawdzenie systemu.”
Radca pr. Z. Dubiel „Państwo Przewodniczący! Wysoka Rado! Jeśli mogę.
Oczywiście, to Wysoka Rada decyduje o wprowadzeniu do porządku obrad
danego punktu, natomiast nie wiem, czy było powiedziane – chciałem nadmienić, że stosunek pracy pana prezydenta wygasł, każdy pracownik w ciągu
7 dni powinien mieć ustalone wynagrodzenie. To Wysoka Rada decyduje, co
jest oczywiste. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że może dojść do takiej troszkę kuriozalnej sytuacji, ponieważ już niezależnie od tego, że chyba było powiedziane, że wynagrodzenie ma nie ulec zmianie, ale stosunek pracy pana
prezydenta wygasł, w związku z tym powinniśmy ustalić wynagrodzenie dla
pracownika, jakim jest pan prezydent Krzysztof Żuk. Wysoka Rada, oczywiście.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do punktu dot. wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta. Bardzo proszę, pan radny Ławniczak
chciał zabrać głos formalnie?”
Radny Z. Ławniczak „Chciałem zapytać. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Czy jeszcze raz będziemy procedować ten sam punkt?”
Przew. RM P. Kowalczyk „To zależy, czy ktoś złoży wniosek...”
Radny Z. Ławniczak „Znaczy, mi chodzi do tego punktu – czy powtórzone
będzie głosowanie.”
Przew. RM P. Kowalczyk „W tej chwili nie.”
Radny Z. Ławniczak „No to dziękuję i nie pytam.”
Przew. RM P. Kowalczyk „W tej chwili nie, ponieważ otworzyłem kolejny
punkt – wybór... Panie radny, jesteśmy w punkcie dot. wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej.
Przypominam, że sposób wyboru przewodniczących komisji określa §
76 Statutu Miasta, którego ust. 1 mówi, że pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wybrany spośród członków komisji. Wybieramy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w
głosowaniu oczywiście jawnym. Głosować będziemy oddzielnie nad kandydaturami na przewodniczących poszczególnych komisji. Dokonanie wyboru
przewodniczących komisji będzie równoznaczne z podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych o treści zaproponowanej w projekcie na druku nr 9-1. Czy są jakieś uwagi do projektu?
Nie widzę, w takim razie proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczących komisji. Jako pierwsza – Budżetowo-Ekonomiczna. Bardzo proszę, pan
przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na
przewodniczącego Komisji Budżetowo-Ekonomicznej zgłaszam radnego Michała Krawczyka. Pan radny Michał Krawczyk w poprzedniej kadencji był
członkiem tej Komisji, wykazywał się dużą aktywnością, ma odpowiednie doświadczenie, będzie dobrym przewodniczącym. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Na samym początku usłyszeliśmy bardzo dobrą i trafną deklarację pana prezydenta,
która została wypowiedziana, która mówiła o tym, aby w sposób parlamentarny, w sposób samorządowy podchodzić do zagadnień związanych z miejscem
zarówno koalicji, jak i opozycji w prezydium Rady. Myślę i mam nadzieję, i o to
też proszę, aby ta deklaracja obowiązywał w przypadku rozpatrywania tego
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projektu uchwały, kiedy rozmawiamy na temat poszczególnych komisji stałych,
na temat przewodniczących komisji stałych. Ja mam nadzieję, że ta deklaracja, mimo nieobecności pana prezydenta, nadal jest słyszana w tej Radzie i
nadal o niej pamiętamy. Dlatego też, zgłaszając radnych do poszczególnych
komisji, rozumiem, że w tej chwili Komisja Budżetowo-Ekonomiczna, chciałbym zgłosić pana radnego Ryszarda Prusa. Pan radny Ryszard Prus można
powiedzieć, że sprawy finansów ma w jednym palcu, jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji BudżetowoEkonomicznej. Dziękuję.”
Przewodniczący RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Mamy dwie kandydatury – radny Michał Krawczyk jako pierwszy będzie głosowany przez Wysoką
Radę, jego kandydatura.”
Radny M. Nowak „Panie Przewodniczący! Czy wyraża zgodę...”
Przew. RM P. Kowalczyk „Radny Michał Krawczyk wyraża zgodę?”
Radny M. Krawczyk „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Ryszard Prus wyraża zgodę?”
Radny R. Prus „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Jako pierwsza głosowana będzie kandydatura pana radnego Michała Krawczyka.
Głosowanie nr 35. Bardzo proszę, kto jest „za” kandydaturą pana radnego Michała Krawczyka na przewodniczącego Komisji BudżetowoEkonomicznej? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się
wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 16 głosach „za”, 15 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”.
Kandydatura radnego Ryszarda Prusa. Głosowanie nr 36. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” tą kandydaturą na przewodniczącego
Komisji? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 15 „za”, 16 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” większość uzyskała kandydatura pana radnego Michała Krawczyka. Serdecznie
gratulujemy (oklaski).”
Radny M. Krawczyk „Dziękuję państwu bardzo.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony
Środowiska. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego.
Pan przewodniczący Krakowski, jak rozumiem.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Zgłaszamy na przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i
Ochrony Środowiska pana radnego Mateusza Zaczyńskiego. Był radnym w
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poprzedniej kadencji, młody, aktywny radny, na pewno się sprawdzi. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Mając na
uwadze deklarację pana prezydenta, zgłaszamy kandydaturę pana radnego
Dariusza Jeziora z prośbą o to, aby uszanować również miejsce dla Prawa i
Sprawiedliwości jako szefów poszczególnych komisji. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pan radny Zaczyński wyraża
zgodę?”
Radny M. Zaczyński „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy radny Jezior wyraża zgodę?”
Radny D. Jezior „Dziękuję bardzo. Jako pierwszą głosujemy kandydaturę pana radnego Zaczyńskiego.
Głosowanie nr 37. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za” tą
kandydaturą na przewodniczącego Komisji Rozwoju? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 16 „za”, 15 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
zdecydowała o takim stosunku głosów.
Bardzo proszę, głosowanie kandydatury pana radnego Dariusza Jeziora.
Głosowanie nr 38. Kto z pań i panów radnych jest „za” tą kandydaturą
na przewodniczącego Komisji Rozwoju? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest
„przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 15 „za”, 16 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” większość uzyskał pan radny Mateusz Zaczyński na przewodniczącego Rozwoju.
Serdecznie gratulujemy.”
Radny M. Zaczyński „Bardzo serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Komisja Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę,
przewodniczący Sylwester Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. Mając na uwadze deklarację
pana prezydenta w wiadomej sprawie, na temat współpracy w Radzie Miasta,
chciałbym zgłosić pana radnego Piotra Popiela na stanowisko przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Wojciech Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Może jednym słowem. Ja słuchałem tego, co pan prezydent mówił i to dotyczyło głównie prezydium Rady Miasta i tak też się stało, także nie słyszałem jakiejś deklaracji, że
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ma być tak, natomiast komisje mają być prowadzone sprawne i osoby, które
my przedstawiamy, gwarantują sprawne i rzetelne prowadzenie komisji, dlatego ja zgłaszam do Komisji Gospodarki Komunalnej pana radnego Leszka Daniewskiego – długoletniego radnego, doświadczonego, merytorycznego,
sprawdzonego, będzie bardzo dobrym przewodniczącym. Jednocześnie był i
członkiem Komisji, a w ostatniej kadencji był również przewodniczącym tejże
Komisji. Także bardzo proszę również Klub PiS-u o głosowanie „za” tą kandydaturą. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan radny Popiel wyraża zgodę?”
Radny P. Popiel „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Daniewski wyraża zgodę?”
Radny L. Daniewski „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Jako pierwszą głosujemy kandydaturę pana radnego Popiela.
Głosowanie nr 39. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za” tą
kandydaturą na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej? Dziękuję.
Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że było 15 „za”, 16 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”,
stwierdzam to na razie.
Kandydatura pana radnego Leszka Daniewskiego. Głosowanie nr 40.
Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za” tą kandydaturą na przewodniczącego Komisji? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się
wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 16 „za”, 15 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, biorąc pod uwagę te dwa głosowania, Rada wybrała na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej pana radnego Leszka Daniewskiego. Serdecznie
gratuluję.”
Radny L. Daniewski „Dziękuję, panie przewodniczący, dziękuję Wysokiej Radzie.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Bardzo
proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mając na uwadze deklarację o współpracy pana prezydenta
Krzysztofa Żuka, proponuję na przewodniczącą Komisji panią radną Helenę
Pietraszkiewicz. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Mając na uwadze
sprawną organizację i prowadzenie Komisji, zgłaszam radnego Piotra Drehera
na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Dziękuję.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pani radna Pietraszkiewicz wyraża
zgodę?”
Radna H. Pietraszkiewicz „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Dreher wyraża zgodę?”
Radny P. Dreher „Tak, wyrażam.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie kandydaturę pani radnej Heleny Pietraszkiewicz na przewodniczącą Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
Głosowanie nr 41. Kto z państwa radnych jest „za” tą kandydaturą na
przewodniczącą Komisji? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się
wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 15 „za”, 15 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”... Powtarzamy głosowanie... Nie, nie przepraszam, mamy stosunek 15:15:0. Mamy
kandydaturę następną – pana radnego Drehera, którą będziemy poddawać
pod głosowanie.
Głosowanie nr 42. Bardzo proszę, kto jest „za” kandydaturą radnego
Drehera na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej? Bardzo
proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 16 „za” i 15 „przeciw” Rada Miasta wybrała na
przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej radnego Piotra Drehera. Serdecznie gratulujemy.”
Radny P. Dreher „Dziękuję, panie przewodniczący, dziękuję Wysokiej Radzie.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Komisja Oświaty i Wychowania. Bardzo proszę o
zgłaszanie kandydatów. Przewodniczący Tułajew – bardzo proszę.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mając na uwadze deklarację pana prezydenta na temat współpracy w Radzie Miasta, chciałbym zaproponować pana radnego Zbigniewa Ławniczaka na przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Nowak - bardzo proszę.”
Radny M. Nowak „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu
radnych nie zrzeszonych, którzy póki co nie mają żadnego przedstawiciela w
zakresie... Macie Komisję Rewizyjną, mili państwo, my nie mamy żadnego...
Ale proszę mi nie przerywać, naprawdę... Mam prawo zgłosić kandydaturę?
Mam prawo. Proszę nie prześmiewać, tym bardziej zgłaszam wyjątkowo zacnego i dobrze przygotowanego merytorycznie kandydata. Chciałbym zgłosić
kandydaturę pana radnego Mariusza Banacha – człowieka, który od wielu lat
kieruje tą Komisją i świetnie sprawdza się w jej kierowaniu. Dziękuję bardzo.”
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Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pan radny Ławniczak wyraża
zgodę?”
Radny Z. Ławniczak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Banach wyraża zgodę?”
Radny M. Banach „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję, jako pierwszą głosujemy kandydaturę
pana radnego Zbigniewa Ławniczaka na przewodniczącego Komisji.
Głosowanie nr 43. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za”?
Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 15 „za”, 16 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” taki
właśnie stosunek głosów uzyskał pan radny Zbigniew Ławniczak.
Bardzo proszę, kandydatura pana radnego Mariusza Banacha na przewodniczącego Komisji.
Głosowanie nr 44. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za” tą
kandydaturą na szefa Komisji Oświaty? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję.
Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 16 „za”, 15 „przeciw” Rada Miasta na przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania wybrała pana radnego Mariusza Banacha. Serdecznie gratuluję.”
Radny M. Banach „Serdecznie państwu dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Komisja Kultury i Ochrony Zabytków. Bardzo proszę, pan przewodniczący Sylwester Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mając na uwadze deklarację pana prezydenta na temat współpracy w Radzie Miasta Lublin, proponuję panią radną Małgorzatę Suchanowską
na przewodniczącą Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie zgłosić kandydaturę pana radnego Marcina Nowaka – wieloletniego szefa Komisji Kultury. Czy
pani radna Suchanowska wyraża zgodę na kandydowanie?”
Radna M. Suchanowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Nowak wyraża zgodę na kandydowanie?”
Radny M. Nowak „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Jako pierwszą głosujemy kandydaturę pani radnej Małgorzaty Suchanowskiej.
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Głosowanie nr 45. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” tą
kandydaturą na przewodniczącą Komisji Kultury? Dziękuję. Kto z państwa jest
„przeciw”? Dziękuję. Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu? Dziękuję.
Stwierdzam, iż jest 15 „za”, 15 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.
Jako drugą głosujemy kandydaturę radnego Marcina Nowaka. Głosowanie nr 46. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” kandydaturą pana
radnego Marcina Nowaka na przewodniczącego Komisji Kultury? Dziękuję.
Kto z państwa jest „przeciw”? Dziękuję. Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 16 „za” i 15 „przeciw” Rada Miasta zdecydowała,
że przewodniczącym Komisji Kultury i Ochrony Zabytków będzie pan radny
Marcin Nowak.”
Radny M. Nowak „Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, dziękuję bardzo
Wysokiej Radzie.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Bardzo proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mając na uwadze coraz mniej aktualną deklarację pana prezydenta co do współpracy w Radzie Miasta, proponuję na stanowisko przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku pana Eugeniusza Bielaka.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan przewodniczący Krakowski – bardzo proszę.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mając na uwadze sprawne prowadzenie Komisji oraz merytoryczność, zgłaszam
panią radną Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, która poprzednio była przewodniczącą Komisji i bardzo dobrze ją prowadziła. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pan radny Bielak wyraża zgodę?”
Radny E. Bielak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Czy pani radna Stepaniuk-Kuśmierzak wyraża
zgodę?”
Radna B. Stepaniuk-Kuśmierzak „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Poddajemy pod głosowanie kandydaturę
pana radnego Bielaka.
Głosowanie nr 47. Bardzo proszę, kto z pań i panów jest „za” panem
radnym Bielakiem na przewodniczącego Komisji Sportu? Dziękuję. Kto z państwa radnych jest „przeciw”? Dziękuję. Kto z państwa radnych „wstrzymał się”
od głosu?.... Powtarzamy głosowanie. Kto jest „za” kandydaturą pana radnego
Bielaka na szefa Komisji Sportu? Bardzo proszę, kto jest „za”? Dziękuję. Kto
jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?

Protokół I sesji Rady Miasta Lublin (28.11.2014) – BRM-II.0002.3.11.2014

58/65

Stwierdzam, że przy 15 „za”, 16 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – tylko to na razie stwierdzam.
Kandydatura pani radnej Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak w tej chwili będzie poddawana pod głosowanie. Bardzo proszę, podwójne nazwisko, trochę
dłużej trwa określanie tematu. System się grzeje.
Głosowanie nr 48. Bardzo proszę, kto jest „za” kandydaturą pani radnej
Stepaniuk-Kuśmierzak na przewodniczącą Komisji Sportu? Dziękuję. Kto jest
„przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 16 „za”, 15 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
Miasta wybrała panią radną Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak na przewodniczącą
Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Serdecznie gratulujemy.”
Radna B. Stepaniuk-Kuśmierzak „Bardzo dziękuję, Wysoka Rado.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Oklaski. To ja zaproponowałem. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego. Widzę napięcie na wielu twarzach. Bardzo
proszę, pan przewodniczący Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mając na uwadze coraz mniej aktualną deklarację pana prezydenta
Krzysztofa Żuka co do współpracy w Radzie Miasta, chciałbym zaproponować
na funkcję przewodniczącego Komisji Samorządności i Porządku Publicznego
pana radnego Piotra Bresia.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Pan przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Mamy bardzo dobrego kandydata na to stanowisko – również poprzedniego przewodniczącego, społecznika, działacza, a przede wszystkim merytorycznego bardzo radnego – zgłaszam na to stanowisko pana radnego Zbigniewa Jurkowskiego.
Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pan radny Piotr Breś wyraża zgodę?”
Radny P. Breś „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Pan radny Zbigniew Jurkowski, nie jestem pewien (żart).”
Radny Z. Jurkowski „Wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „A jednak. Mamy dwie zgody. Poddaję pod głosowanie kandydaturę pana Piotra Bresia na przewodniczącego Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.
Głosowanie nr 49. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za” tą
kandydaturą? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam ilość głosów następującą: 15 „za”, 16 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
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Poddajemy pod głosowanie kandydaturę radnego Zbigniewa Jurkowskiego na przewodniczącego Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.
Określamy temat.
Głosowanie nr 50. Kto z państwa radnych jest „za” kandydaturą pana
radnego Zbigniewa Jurkowskiego? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, iż przy 16 „za”, 15 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
Miasta powołała pana radnego Zbigniewa Jurkowskiego na przewodniczącego
Komisji Samorządności i Porządku Publicznego. To ślubowanie, czy pan się
zgłasza, panie radny?”
Radny Z. Jurkowski „Chciałem serdecznie podziękować.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Komisja ds. Rodziny. Bardzo
proszę, przewodniczący Sylwester Tułajew.”
Przew. Klubu PiS S. Tułajew „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mimo zupełnie nieaktualnej już deklaracji pana prezydenta Krzysztofa Żuka co do współpracy w Radzie Miasta Lublin, mimo to chciałbym zaproponować pana radnego Tomasza Pituchę na przewodniczącego Komisji ds. Rodziny. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krakowski.”
Przew. Klubu PO W. Krakowski „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Mamy bardzo dobrą kandydatkę – Komisję Rodziny powinna prowadzić kobieta, bo rodzina jest jak najbardziej związana z kobietą i tutaj mamy nową radną,
panią Monikę Orzechowską, ją też zgłaszamy na przewodniczącą. Ma doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju... też, to się okaże. Natomiast
jeszcze raz pragnę przypomnieć panu przewodniczącemu Tułajewowi, że ta
deklaracja dotyczyła głównie prezydium Rady Miasta, natomiast jeżeli chodzi o
komisje, o pracę w komisjach, muszą być ludzie sprawni, merytoryczni, rzetelni, operatywni i takich ludzi ma właśnie Platforma Obywatelska wraz z radnymi
Wspólnego Lublina, dlatego też zgłosiliśmy przewodniczących takich, a nie innych. Dziękuję bardzo.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy pan radny Pitucha wyraża
zgodę?”
Radny T. Pitucha „W duchu demokracji wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Czy pani radna Orzechowska wyraża
zgodę?”
Radna M. Orzechowska „Tak, wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję. Poddaję pod głosowanie kandydaturę
pana radnego Pituchy na szefa Komisji ds. Rodziny.
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Głosowanie nr 51. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za” tą
kandydaturą? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Powtarzamy głosowanie. Kandydatura pana radnego Tomasza Pituchy – poddajemy pod głosowanie ponownie –
na przewodniczącego Komisji ds. Rodziny. Bardzo proszę, kto z państwa jest
„za” tą kandydaturą? Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, iż przy 15 „za”, 14 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – to
stwierdzam.
Mamy kandydaturę pani radnej Moniki Orzechowskiej, którą teraz będziemy poddawać pod głosowanie – na przewodniczącą Komisji ds. Rodziny.
Głosowanie nr 52. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
kandydatura pani radnej Orzechowskiej? Dziękuję. Kto z państwa jest „przeciw”? Dziękuję. Kto z państwa „wstrzymał się” od głosu?
Stwierdzam, że przy 16 „za”, 15 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Rada
wybrała panią radną Monikę Orzechowską na przewodniczącą Komisji ds.
Rodziny. Serdecznie gratulujemy.” (oklaski)
Radna M. Orzechowska „Chciałam bardzo serdecznie podziękować Wysokiej
Radzie.”
Przew. RM P. Kowalczyk „W rezultacie tych wszystkich głosowań Rada Miasta podjęła uchwałę o następującej treści:
Uchwała nr 9/I/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 76 ust. 1 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 70,
poz. 1486 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr 8/I/2014 z dnia
28 listopada 2014 r. w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej – Rada Miasta
Lublin stwierdza, co następuje:
§1
Przewodniczącymi poszczególnych komisji stałych Rady Miasta Lublin
zostali wybrani następujący radni:
1) Michał Krawczyk – Budżetowo-Ekonomicznej;
2) Mateusz Zaczyński – Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska;
3) Leszek Daniewski – Gospodarki Komunalnej;
4) Piotr Dreher – Zdrowia i Pomocy Społecznej;
5) Mariusz Banach – Oświaty i Wychowania;
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Marcin Nowak – Kultury i Ochrony Zabytków;
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Sportu, Turystyki i Wypoczynku;
Zbigniew Jurkowski – Samorządności i Porządku Publicznego;
Monika Orzechowska – do spraw Rodziny.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Jesteśmy w kolejnym punkcie...”
Radny M. Banach „Czy w kwestii formalnej mogę?”
Przew. RM P. Kowalczyk „Mamy wniosek w sprawie formalnej. Bardzo proszę, zgłasza go pan radny Mariusz Banach.”
Radny M. Banach „Panie Przewodniczący! Ja jestem jednym z autorów tej
uchwały o pensji pana prezydenta. Prośba do państwa, żebyśmy tutaj naprawdę dziecinady nie uprawiali od razu na pierwszej sesji. Szanowni państwo... Drodzy państwo, to ma być kara dla pana prezydenta, że nie będzie
brał pensji, że wygrał wybory? No, gratuluję. Ja zgłaszam wniosek formalny o
to, żebyśmy rozszerzyli porządek obrad o ten projekt uchwały.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Pan radny Bielak – bardzo proszę.”
Radny E. Bielak „Mój wniosek przeciw. Państwo w ogóle nie chcecie współpracować. Jest to żałosne, że po prostu patrzycie na jedną osobę, że jest
mniej, czy więcej, zamiast usiąść i rozmawiać o komisjach. Państwo w ogóle
nie chcecie współpracy, nie oszukujmy się. I pięć razy jeszcze głosujcie. Jak
nie przyjdzie jedna osoba u was, to będziecie mieli taki cyrk...”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Myślę, że tu nie ma co na razie
eskalować napięcia. Spokojnie, pierwsza sesja. Mamy na razie wniosek formalny o wprowadzenie punktu do porządku obrad. Poddajemy go pod głosowanie.
Głosowanie nr 53. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest „za”
wprowadzeniem punktu do porządku? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję.
Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 16 „za”, 12 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” Rada
wprowadziła punkt do porządku obrad. Jeżeli nie będzie sprzeciwu zaproponuję, aby był to punkt kolejny po tym, który teraz będzie – nie widzę sprzeciwu.”
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AD. 13. WSKAZANIE WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBLIN DO
PODPISYWANIA POLECEŃ WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBLIN

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 10-1) stanowi załącznik nr 25
do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie
jest to wskazanie Wiceprzewodniczącego do podpisywania poleceń wyjazdów
służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Ja ze swojej strony proponuję pana wiceprzewodniczącego Jarosława Pakułę. Czy są jeszcze jakieś
inne zgłoszenia? Nie widzę. Czy pan wiceprzewodniczący Pakuła wyraża
zgodę?”
Wiceprzew. RM J. Pakuła „Tak, oczywiście wyrażam zgodę.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. W takim razie poddaję pod głosowanie kandydaturę pana wiceprzewodniczącego Jarosława Pakuły.
Głosowanie nr 54. Kto z pań i panów radnych jest „za” tą kandydaturą?
Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 22 „za”, 4 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” Rada
Miasta wskazała Wiceprzewodniczącego Jarosław Pakułę do podpisywania
poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.”
Uchwała nr 10/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi
załącznik nr 26 do protokołu

AD. 14. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA
MIESIĘCZNEGO DLA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Przedmiotowy projekt uchwały (druk nr 11-1) – projekt grupy radnych
stanowi załącznik nr 27 do protokołu
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do kolejnego punktu – podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta
Miasta Lublin – projekt na druku nr 11-1 – projekt grupy radnych. Jeżeli nie
będzie sprzeciwu, zaproponuję głosowanie bez dyskusji – sprzeciwu nie widzę, w takim razie poddaję projekt pod głosowanie.
Głosowanie nr 55. Kto z pań i panów radnych jest „za” podjęciem
przedmiotowej uchwały? Dziękuję. Kto z państwa jest „przeciw”? Dziękuję. Kto
z państwa „wstrzymał się” od głosu? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 16 „za”, 5 „”przeciw”, 9 „wstrzymujących się” Rada
Miasta podjęła przedmiotową uchwałę.”
Uchwała nr 11/I/2014 Rady Miasta Lublin w przedmiotowej sprawie stanowi
załącznik nr 28 do protokołu
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AD. 15. KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do komunikatów.
Informuję państwa radnych, że zgodnie z naszą uchwałą, podstawą do
wypłacenia diety są podpisy na listach obecności na początku sesji, dlatego
też proszę państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na podpisywanie obydwu
list obecności.
Informuję również, że w dniu dzisiejszym otrzymali państwo imienne karty będące kluczami do pokoju radnych znajdującego się na parterze przy dyżurce strażnika – pokój nr 1. Karty te są do codziennego użytku.
Na drugim piętrze znajdują się skrytki oznaczone państwa imieniem i
nazwiskiem, gdzie państwo otrzymacie korespondencję.
Informuję również państwa, że wszystkie materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady będą w wersji elektronicznej umieszczane w systemie poczty elektronicznej Zimbra. Na ten temat będziecie państwo przeszkoleni przez
biuro Rady Miasta i Wydział Informatyki Urzędu Miasta Lublin.
Zwracam uwagę i proszę państwa o zabieranie na posiedzenia komisji i
sesje Rady komputerów, które przekażemy państwu w przyszłym tygodniu –
uwaga – w dniu 2 grudnia 2014 r. w sali nr 3, w godzinach od 8 do 18. 2 grudnia do 18 będą wydawane komputery dla państwa radnych.
Zwracam się również o jak najszybsze wypełnienie i złożenie w Biurze
Rady wypełnionych ankiet, których druki otrzymali państwo przy podpisywaniu
listy obecności.
Proszę również o jak najszybsze przekazywanie do Biura Rady zdjęć do
legitymacji radnego.
Wraz z materiałami przekazaliśmy państwu projekt budżetu miasta na
2015 rok, natomiast wśród pomocniczych aktów prawnych znajduje się również uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Z uwagi na to, że czeka nas bardzo intensywna praca nad przyszłorocznym budżetem, proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami.
Komendant Wojewódzki Policji zaprasza państwa na uroczystość otwarcia nowej siedziby III Komisariatu Policji w Lublinie – uroczystość odbędzie się
1 grudnia o godzinie 12.00 przy ul. Kunickiego 42.
Szanowni Państwo! Bardzo proszę o zapoznanie się wszystkich państwa radnych z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, szczególnie dotyczącymi zakazów dla radnych, jeśli chodzi o sprawowanie mandatu. Taki
brief będzie państwu radnym wysłany na pocztę elektroniczną, żebyście się
mogli państwo z tym zapoznać. Będą tam również określone obowiązki państwa radnych.
Przypominam państwu, że należy złożyć oświadczenia majątkowe do
mnie jako przewodniczącego Rady w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny zobowiązany jest
złożyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat. Składane oświadczenie na początku kadencji powinno obejmować stan majątku
istniejący na dzień objęcia mandatu, czyli na dzień 28 listopada. W odniesieniu
do dochodów należy wskazać dochód za okres od początku roku do dnia ob-
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jęcia mandatu. Niezłożenie oświadczenia majątkowego, mimo upływu dodatkowego terminu, powoduje wygaśnięcie mandatu radnego.
Szanowni Państwo! Jako że wpłynęły wnioski do Biura Rady o to, aby
zmienić harmonogram dalszych prac nad projektem budżetu miasta tak, aby
głosować budżet w tym roku, a nie głosować go 30 grudnia, tak jak było to w
planach, jest możliwe zakończenie prac i głosowanie, czyli sesję przeprowadzić 23 grudnia, to jest wtorek, oczywiście 2014 roku. Harmonogram prac, który jest opracowany, przesyłam oczywiście wszystkim państwu radnym, w
szczególności przewodniczącym poszczególnych komisji stałych, tak, aby mogli dopasować harmonogram posiedzeń komisji.
Przypomnę, że komisje już powinny obradować od 2 grudnia, czyli od
przyszłego wtorku.
W porządku obrad nie ma oświadczeń radnych, chyba że ktoś chciałby
rozszerzyć porządek obrad. Bardzo proszę, przewodniczący Tułajew.”
Radny S. Tułajew „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Zgłaszam wobec
pana słów wniosek, aby rozszerzyć porządek obrad o punkt „Wolne wnioski i
oświadczenia”, ponieważ jeden z naszych radnych chciałby wygłosić ważne
jeszcze oświadczenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest wniosek formalny pana
przewodniczącego Tułajewa. Bardzo proszę, wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wolne wnioski i oświadczenia”.
Głosowanie nr 56. Kto z państwa radnych jest „za” wnioskiem o zmianę
porządku obrad? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto
„się wstrzymał”? Dziękuję.
15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 13 „wstrzymujących się” – stwierdzam, że
wniosek nie uzyskał wymaganej większości, porządek obrad nie będzie zmieniony.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Szanowni Państwo! Wobec... Bardzo proszę, pan
radny Pitucha.”
Radny T. Pitucha „Panie Przewodniczący! Chciałem ponowić ten wniosek,
ponieważ jeden z kolegów chciałby złożyć oświadczenie w kontekście swojego
ślubowania – krótkie oświadczenie. Dziękuję.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Może bez punktu. W takim razie, jeżeli Wysoka
Rada pozwoli, w takim razie bez punktu, bez głosowania zmiany porządku,
proszę wygłosić to oświadczenie.”
Radny S. Brzozowski „Panie Przewodniczący! Chodzi o to, że pierwszy raz
zdarzyło mi się składać ślubowanie i z przyczyn technicznych nie udało mi się
wypowiedzieć formułki „Tak mi dopomóż Bóg”. W związku z tym chciałbym to
jakby powtórzyć, bo to jest bardzo dla mnie istotne. Za szybko to wszystko
trwało, nie usłyszałem swojego głosu po prostu przez mikrofon, wydawało mi
się, że nie działa, więc zacząłem manewrować tutaj przy pokrętłach, natomiast
pani prowadząca przeszła już do następnej osoby.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. To oświadczenie będzie w protokole tej sesji.
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AD. 16. ZAMKNIĘCIE OBRAD

Przew. RM P. Kowalczyk „Szanowni Państwo Radni! Wobec wyczerpania porządku, zamykam I sesję Rady Miasta VII kadencji. Dziękuję wszystkim państwu za udział.”

Protokołowali:

Sekretarz Miasta Lublin
/-/ Andrzej Wojewódzki

/-/ Katarzyna Bisak

Przewodniczący obrad
/-/ Karolina Jakubowska
/-/ Jan Madejek

/-/ Sebastian Bielaszewski

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Piotr Kowalczyk

