
Uchwała Nr 690/XXVIII/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie skargi Pani H.S. dotyczącej tworzenia zbędnych etatów 
przez Prezydenta Miasta Lublin

Na  podstawie  art. 229 pkt  3 ustawy  z dnia  14 czerwca  1960 r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.)  i art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Uznaje się za bezzasadną skargę Pani H.S. na Prezydenta Miasta Lublin 

dotyczącą tworzenia zbędnych etatów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Id: RACLV-NFOFW-XLPCE-RCGMX-UPPUV. Podpisany Strona 1 z 2



Uzasadnienie
Dnia 23 stycznia 2013 r. wpłynęła do Rady Miasta Lublin skarga Pani H.S. 

(przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 18 stycznia 
2013 r.  znak: PN-III.1411.8.2013) na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie 
tworzenia zbędnych etatów.

W  opinii  skarżącej  należy  zlikwidować  etat  Pełnomocnika  Prezydenta 
Miasta  Lublin  do  Spraw  Seniorów,  który  został  powołany  zarządzeniem 
z dnia 2 listopada 2011 r.

W oparciu o informacje uzyskane od Prezydenta Miasta Lublin oraz służb 
podległych  Prezydentowi  wynikają  następujące  fakty:  Pani  Ewa  Dados, 
która objęła to stanowisko została zobowiązana do pracy na rzecz osób 
starszych  w szczególności:  inicjowania  przedsięwzięć  zmierzających  do 
poprawy  warunków  życia  seniorów,  monitorowania,  diagnozowania 
problemów  i potrzeb  seniorów  oraz  współpracy  w tym  zakresie  z innymi 
podmiotami  zajmującymi  się  problemami  osób  starszych.  Nie  sposób 
zgodzić się z zarzutem w sytuacji, gdy zjawisko starzenia się społeczeństwa 
jest problemem globalnym, dotykającym bezpośrednio także nasze miasto. 
Parlament  Europejski  oficjalnie  ogłosił  rok  2012 Europejskim  Rokiem 
Aktywności  osób  Starszych  i Solidarności  Międzypokoleniowej.  Miasto 
Lublin  aktywnie  wzięło  udział  w tym  przedsięwzięciu.  Powołanie 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin do Spraw Seniorów było jednym 
z działań mającym na celu poprawę warunków życia osób starszych i walki 
ze  stereotypami.  Kolejnym  było  powołanie  Społecznej  Rady  Seniorów 
Miasta Lublin  przy Prezydencie  Miasta Lublin  oraz przyjęcie  przez Radę 
Miasta Lublin „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta 
Lublin w 2012 r.”

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.
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