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Pan
Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP
Biuro Poselskie
ul. 3 Maja 18 lok. 4A
20-078 Lublin

Szanowny Panie Pośle,

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 20 sierpnia 2018 roku {otrzymano w dniu 23
sierpnia 2018 roku) przedstawiam, co następuje:

W porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta Lublin odbywającej się w dniu 19 maja 2016
roku umieszczony został punkt: podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy skweru
położonego w granicach administracyjnych Miasta Lublin, ij. w sprawie zmiany nazwy
1}Skweru Tarasa Szewczenki” na „ Skwer Sprawiedliwych Ukraińców", Był to pierwszy punkt
merytoryczny obrad tej sesji (kopia porządku obrad w załączeniu).
Na wniosek jednego z Radnych Rada Miasta Lublin, bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady, przegłosowała zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały
i odesłanie go do dalszych prac w Komisji Samorządności oraz Komisji Kultury (kopia
fragmentu protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta Lublin w załączeniu).
informuję, iż zgodnie z § 76 Statutu Miasta Lublin pracami Komisji kieruje
przewodniczący wybrany przez Radę spośród członków Komisji. Do dnia dzisiejszego Komisje
nie przedłożyły Radzie stosownych opinii (stanowisk). Pana pismo z dnia 20 sierpnia 2018
roku przekazałem także do wiadomości Radnym, członkom ww. Komisji Rady Miasta.
Mając powyższe na uwadze, nie mogę wskazać terminu, w którym ww. projekt
uchwały zostanie ponownie umieszczony w porządku obrad sesji Rady Miasta Lublin.
Przewodniczący Rady nie posiada statutowo przyznanych uprawnień do podejmowania
działań czy też decydowania w zakresie, jakim zostało to przypisane Komisjom Rady,
Załączniki:
1) kopia porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta Lublin odbywającej się w dniu 19 maja 2016
roku;
2) kopia fragmentu protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta Lublfn\
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Lublin, dnia 12 maja 2016 r.

BRM-il.0002.L5.2016

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miasta Lublin, która odbędzie się w dniu 19 maja
2016 r. (czwartek).
Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski
(Ratusz, Piać Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9™.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
Zatwierdzenie protokołu XVII sesji Rady Miasta.
Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych Miasta Lublin, tj. w spra
wie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców”
(druk nr 519-1) - projekt mieszkańców;
5.2. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełnia
jących na kadencję 2016-2019 (druk nr 562-1);
5.3. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (druk nr 568-1);
5.4. zmiany uchwały nr 338/X1II/2Q15 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 569-1);
5.5. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin
na lata 2016-2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach ii fazy projektu pt. Pro
cure - 'Creating a Good Local Economy through Procurement' („Tworzenie dobrej, lokalnej
gospodarki przez zamówienia publiczne”) (druk nr 563-1);
5.6. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin
na tata 2016-2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. PPI2lnnovate - 'Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe* („Budowanie potencjału
w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania
w Europie Środkowej”) (druk nr 564-1);
5.7. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2016-2019 na reali
zację projektu pn. „Lubelska Energia Fotowoitaiczna” (druk nr 570-1);
5.8. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 597-1);
5.9. uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (druk nr 565-1);
5.10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu
Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin
rzecznych - rejon Bystrzyca Zemborzyce - CZĘŚĆ VI (druk nr 593-1);
5.11. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część IHA dla obszaru położonego w rejonie ulic: Chodźki, Jaczewskiego (druk nr 594-1);

5.12. przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin - część I - obszar północno-wschodni (druk nr 595-1);
5.13. przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin - część l - obszar zachodni (druk nr 596-1);
5.14. zmiany uchwały nr 923/XXXV!l/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie
nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 566-1);
5.15. nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 567-1);
5.16. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin
(druk nr 579-1);
5.17. nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości Skarbu Państwa (druk nr 578-1);
5.18. zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 575-1);
5.19. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w Lublinie (druk nr 576-1);
5.20. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie (druk nr 580-1);
5.21. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 581-1);
5.22. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej przy al. Kraśnickiej 8 (druk nr 582-1);
5.23. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 583-1);
5.24. ustanowienia na rzecz Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek z siedzibą w Lublinie prawa
użytkowania nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 2 (druk nr 584-1);
5.25. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk
nr 585-1);
5.26. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Lublin oraz Powiatu Lubartowskiego położonych w pobliżu sortowni i składowiska odpadów
w Rokitnie (druk nr 588-1);
5.27, wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nierucho
mości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Koralowej 1 stanowiącej współwłasność osób
fizycznych oraz osoby prawnej (druk nr 590-1);
5.28. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nierucho
mości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Berylowej stanowiącej własność Parafii RzymskoKatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Kaniego z siedzibą w Lublinie (druk nr 591-1);
5.29. zmiany uchwały nr 418/XVi/2016 Rady Miasta Lublin w sprawie wyrażenia zgody na zamia
nę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Parafii RzymskoKatolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego z siedzibą w Lublinie położonych
przy ul. Berylowej w Lublinie (druk nr 592-1);
5.30. przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2016-2020” (druk nr 599-1);
5.31. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (druk nr 571-1);
5.32. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(druk nr 572-1);
5.33. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości (druk nr 573-1);
5.34. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospo
darowanie odpadami komunalnymi (druk nr 574-1);
5.35. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej wyznacze
nia obszaru i granicy aglomeracji Lublin (druk.nr 598-1).
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6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria
cie w roku 2015 (druk nr 577-1).
7. „Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 20157 Sprawozdanie końcowe
(druk nr 587-1).
8. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin
i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 4 kwietnia ~ 9 maja 2016 r
oraz informacja
o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników
Urzędu Miasta Lublin w dniach 09-19 maja 2016 r. (druk nr 586-1),
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad.
Informuję, że wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin - http://bip. lublin.eu/bip/um/index,php?t=20Q£fid=17068;
ścieżka: Rada Miasta Lublin / Sesje RM Lublin / Projekty uchwał - druki / VII kadencja Rady
Miasta Lublin (2014-2018) / XVIII sesia 19-05-2016.
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Obrady XVIII sesji Rady Miasta odbywały się w dniu 19 maja 2016 r.
w godz. 9™ - 1 4 “ w Ratuszu,
W obradach uczestniczyło 30 radnych Rady Miasta Lublin, co stanowi wy
magane ustawą quorum, Nieobecna na sesji była Radna Beata StepaniukKuśmierzak.

Listy obecności radnych, zaproszonych gości, dyrektorów Wydziałów UM
i przewodniczących Zarządów Dzielnic stanowią załączniki nr 1 - 4 do proto
kołu,

Posiedzeniu przewodniczyli:
Piotr Kowalczyk
Jarosław Pakuła
Marta Wcisło

-

przewodniczący 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
Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk „Otwieram XVIII se
sję Rady Miasta Lublin, Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości.
Jest z nami radna Sejmiku pani Celina Stasiak - witam serdecznie. Witam
wszystkich mieszkańców naszego miasta, przedstawicieli zarządów i rad
dzielnic, witam media lubelskie. Witam pana i państwa prezydentów,
Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w naszym posiedzeniu
uczestniczy 27 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
przez naszą Radę prawomocnych uchwał.
Zgodnie ze zwyczajem, przed rozpoczęciem obrad na maszt w Ratuszu
została wciągnięta flaga miejska - w dniu dzisiejszym dokonał tego pan radny
Stanisław Brzozowski, (brawa) Ceremonii tej towarzyszył, jak zwykle, hejnał
miejski - w dniu dzisiejszym wykonał go pan Piotr Ścibak. I witam oczywiście
naszego hejnalistę-seniora pana Onufrego Koszernego, (brawa)
Zapraszam państwa wiceprzewodniczących do współprowadzenia dzi
siejszych obrad, Witam serdecznie pana Arkadiusza Śmiecha reprezentujące
go Sąd Okręgowy w Lublinie.
Przechodzimy do omówienia porządku obrad. Zawiadomienie o sesji prze
słałem państwu radnym w piśmie z dnia 5 maja, natomiast porządek szczegóło
wy pismem z dnia 12 maja 2016 roku. Informuję państwa, źe prezydent miasta
pismami z dnia 16 i 18 maja wycofał trzy projekty uchwał: w sprawie zmiany
uchwały Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom
położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin - pkt 5.14. w porządku
obrad (przedmiotowy projekt uchwały - druk nr 566-1 - stanowi załącznik nr 6

do protokołu); w sprawie nadania nazw ulicom położonym w granicach admini
stracyjnych miasta Lublin - pkt 5.15. w porządku obrad (przedmiotowy projekt
uchwały - druk nr 567-1 - stanowi załącznik nr 7 do protokołu); w sprawie przyję
cia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 20162020” - punkt 5.30. w porządku obrad (przedmiotowy projekt uchwały - druk
nr 599-1 - stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Mamy jednocześnie wnioski o wprowadzenie punktów do porządku ob
rad. Jako pierwszy - wniosek prezydenta o rozszerzenie porządku o projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2016 na realizację projektu
pt. „Mobilna kadra sukcesem szkoły” (druk nr 600-1).
Jednocześnie grupa radnych wnioskuje o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych miasta Lublin (druk nr 601-1).
Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę, radny
Dreher.”
Radny Piotr Dreher „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jeśli chodzi
0 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach admi
nistracyjnych miasta Lublin - projekt na druku nr 601-1 - bardzo bym prosił,
żeby projekt uchwały był na pierwszym miejscu, ponieważ tutaj gościmy córkę
pani Kazimiery, więc jeśli można ten punkt żeby był pierwszym punktem po
rządku obrad. Dziękuję bardzo.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski do
porządku obrad? Bardzo proszę, przewodniczący Pitucha.”
Radny Tomasz Pitucha „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Skła
dam wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu w sprawie nadania nazwy
skwerowi Oaza, skwerowi przy ul. Kunickiego. Motywacją tego posunięcia jest
potrzeba jeszcze dłuższego namysłu nad tytułem tego skweru - to jest pierw
sza sprawa; z racji na to, że jest to skwer, który jest jakby pierwszym terenem,
który napotyka przyjeżdżający turysta, gość do Lublina po wyjściu z pociągu.
1uważam osobiście, że ten skwer w bardziej taki bezpośredni sposób powi
nien nawiązywać do Lublina i wywoływać jakieś takie pozytywne skojarzenia.
Tutaj oczywiście jest ta inicjatywa środowiska, natomiast - ja ją szanuję oczy
wiście - natomiast no, ten związek, że tam kiedyś istniało kino „Oaza” nie jest
takim związkiem, który w jakiś sposób promowałby Lublin, także w związku
z tym uważam, że... być może tak, ale ja bym jednak widział inną nazwę i dla
tego proszę, żeby jeszcze poczekać z tym nadaniem nazwy i składam ten
wniosek.
Drugi wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie
zmiany nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych miasta Lu
blin - skweru Tarasa Szewczenki i przekazanie go do komisji - do Komisji
Samorządności i do Komisji Kultury, celem jeszcze głębszego namysłu nad
podjęciem tej uchwały. Myśmy z radnymi Prawa i Sprawiedliwości bardzo
wsłuchiwali się w głosy państwa, którzy złożyli ten projekt uchwały i przyjmu
jemy go z jednej strony ze zrozumieniem, natomiast pamiętamy też o tym, że

na poprzedniej sesji Rady Miasta Lublin przyjęliśmy stanowisko w sprawie po
szanowania praw mniejszości polskiej we Lwowie, której też się domagamy
i oczekujemy, źe nasze pozytywne gesty ze strony Rady Miasta będą również
napotykały na pozytywne gesty ze strony Ukrainy. Na takie gesty również
oczekujemy, aby mniejszość polska we Lwowie mogła uzyskać to, o co prosi.
Myślę, że potrzebujemy też więcej informacji na temat, bo tak to wyszło wczo
raj na Komisji Kultury na temat samego Tarasa Szewczenki, jego twórczości,
więc powtórne procedowanie na komisjach będzie dobrym takim momentem,
żeby jeszcze bardziej pochylić się nad tym tematem. Także wnioskuję o zdję
cie tego punktu i przekazanie do komisji. Dziękuję bardzo.”
Przew, RM P, Kowalczyk „Dziękuję. Gdyby pan mógł sprecyzować pierwszy
punkt - całkowite zdjęcie z porządku obrad - pierwszy wniosek - tak? Który to
jest punkt? 5.16. - zdjęcie. A drugi to jest skierowanie do dalszych prac w ko
misji? To jest punkt? 5.1. - skierowanie do pracy w dwóch komisjach. Dziękuję
bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski?”
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk „Panie Przewodniczący! Wysoka
Rado! Dzisiaj otrzymaliście państwo radni drugą autopoprawkę do zmian
w budżecie, do uchwały budżetowej - to tylko sygnalizuję, że dzisiaj została
złożona.”
Przew. RM P. Kowalczyk „Tak, ja wiem, ale z uwagi na fakt, że już zmiany
w budżecie są, to będzie to traktowane jako druga autopoprawka i nie musimy
tego przegłośowywać do zmian w porządku?Czy śą jeszcze jakieś^ ińhe wnio
ski do porządku obrad? Nie widzę, w takim razie będziemy przechodzić do
głosowania.
Po pierwsze - grupa radnych... Pierwszy mamy wniosek prezydenta
o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do
realizacji i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na
rok 2016 na realizację projektu pt. „Mobilna kadra sukcesem szkoły”.
Głosowanie nr 1. Bardzo proszę, kto z państwa radnych głosuje „za”
wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad? Kto jest „przeciw”? Kto „się
wstrzymał”?
Przy 24 „za”, 1 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” Rada wprowadziła ten
punkt do porządku. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, będziemy głosować go jako
ostatni punkt merytoryczny.
Kolejny wniosek, w zasadzie propozycja - najpierw będziemy głosować
wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych mia
sta Lublin - tzw. „ulica Litwiniukowej”. Określamy temat.
Głosowanie nr 2. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” wpro
wadzeniem tego projektu do porządku? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję.
Kto „się wstrzymał”? Dziękuję.
Stwierdzam, że „za” głosowało 26, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Stwierdzam, że Rada Miasta wprowadziła projekt do porządku. Jeżeli nie bę
dzie sprzeciwu, to zgodnie z propozycją proponuję, aby był to pierwszy punkt
merytoryczny, czyli jako punkt 5.1. - sprzeciwu nie widzę. Tak też właśnie
uczynimy.

Kolejny wniosek - radnego Pituchy: po pierwsze, aby punkt 5.18. zdjąć
z porządku obrad, czyli jest to nadanie nazwy skwerowi położonemu w grani
cach administracyjnych miasta Lublin.
Głosowanie nr 3. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za”? Kto
jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 15 „za”, 9 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” wnio
sek nie uzyskał wymaganej większości.
Kolejny wniosek - radnego Pituchy, aby punkt 5.1., czyli jest to zmiana
nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych miasta Lublin,
tj. w sprawie zmiany nazwy skweru Tarasa Szewczenki na „skwer Sprawiedli
wych Ukraińców” - projekt mieszkańców - zdjąć z porządku obrad i skierować
do prac w Komisji Samorządności i w Komisji Kultury. Określamy temat.
Głosowanie nr 4. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest „za” wnio
skiem? Dziękuję. Kto jest „przeciw1’? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”?
Stwierdzam, że przy 28 „za” 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” Rada
Miasta zdjęła z porządku obrad przedmiotowy projekt i skierowała go do dal
szych prac w przedmiotowych komisjach (przedmiotowy projekt uchwały druk nr 519-1 stanowi załącznik nr 9 do protokołu).”
Zmieniony porządek obrad stanowi załącznik nr 10 do protokołu

AD. 2. KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBLIN
Przew. RM P. Kowalczyk „Przechodzimy do Komunikatów Przewodniczącego
Rady Miasta.
Realizując postanowienia ustawy o samorządzie gminnym, przedkładam
państwu informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za ubiegły rok.
Wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie. Po wstępnej analizie, zgodnie
z a rt 24h ust. 8 ustawy, oświadczenia zostały przekazane do urzędów skar
bowych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania państwa radnych.
Wyniki analizy otrzymają państwo w terminie ustawowym.
W dniu 10 maja 2018 r. Wojewoda Lubelski przedłożył zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
w sprawie utworzenia szkoły filialnej dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera w Lublinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawo
wej nr 26.
W dniu 11 maja br. Wojewoda Lubelski przedłożył zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczy
stego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Józefa Kustronia.
W dniu 13 maja br. Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód poinfor
mował, iż z listy ławników sądowych został skreślony pan Marian Kulawiec,
w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.”

