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SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU DZIELNICY 
STARE MIASTO W LUBLINIE 

ZA ROK 2021 

 

 

Organy Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie 

Prezydium Rady Dzielnicy: 

 Zygmunt Ostrowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy 

 Izabela Waleczek-Bartnik – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy 

 Anna Wypych – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy 

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy: 

 Marzena Pacek – Przewodnicząca Komisji 

 Marek Michalik – Członek Komisji 

 Dariusz Wojewódzki – Członek Komisji 

Zarząd Dzielnicy: 

 Makowski Michał – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 

 Adrian Dang Xuan – Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy 
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 Marcin Błaziak – Sekretarz Zarządu 

 Agata Włodarczyk – Członek Zarządu 

 Jakub Gliwka – Członek Zarząd 

W 2021 roku Rada Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie odbyła 8 posiedzeń. 
Na każdym z posiedzeń było quorum. Przedmiotowe posiedzenia odbyły się 
w dniach: 

 20/XX/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku 

 21/XXI/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

 22/XXII/2021 z dnia 27 maja 2021 roku 

 23/XXIII/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 24/XXIV/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku 

 25/XXV/2021 z dnia 30 września 2021 roku 

 26/XXVI/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku 

 27/XXVII/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku 
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REZERWA CELOWA 

 
Wykonanie rezerwy celowej: 

 

1. Dokonanie wymiany reflektorów świetlnych usytuowanych na   
Pl. Zamkowym (na miejskich  latarniach) mających na celu wyeksponowa-
nie walorów architektonicznych budynków Kowalska 16, Plac Zamkowy  

 Realizacja na podstawie uchwały nr 54/XX/2021 z dnia 11.02.2021 roku 

 Przeznaczona kwota – 14 000,00 zł 
Kwota wykonania zadania – 12 546,00 zł 

Organ realizujący – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

 

Organizacja zajęć ogólnorozwojowych 
dla dzieci ze Starego Miasta w wieku 
od 6 do 13 lat 
Realizacja na podstawie uchwały nr 54/XX/2021 z dnia 11.02.2021 roku 
Przeznaczona kwota – 12 000,00 zł 
Organ realizujący – Urząd Miasta Lublin – Wydział Sportu 
Aktualizacja dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej 
 

Realizacja na podstawie uchwały nr 55/XX/2021 z dnia 22.04.2021 roku Przezna-
czona kwota – 1 454,00 zł 
Organ realizujący – Urząd Miasta Lublin – Wydział Inwestycji i Remontów 
Wymiana nawierzchni ciągów pieszych 
przy budynkach o adresach Furmańska 
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3/7 i Furmańska 9/11 określonych 
działką nr 21/2 (obr.34, akr.1) 
 

Realizacja na podstawie uchwały nr 57/XXIV/2021 z dnia 26.08.2021 roku 
Przeznaczona kwota – 120 000,00 zł 

Kwota wykonania zadania – 120 000,00 zł 
Organ realizujący – Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie 

Zakup i montaż systemu wystawienni-
czego – oświetlenia galerii 

 
Realizacja na podstawie uchwały nr 58/XXVI/2021 z dnia 03.11.2021 roku Przezna-
czona kwota – 4 000,00 zł 
Kwota wykonania zadania – 4 000,00 zł 

Organ realizujący – Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” 
 

 

 

 

Rewitalizacja skweru (za kolekturą Lotto mieszczącą się przy Al. Tysiąclecia) 

W ramach realizacji przedmiotowego projektu dokonano nasadzeń 78 ognika 
szkarłatnego (odmiana kuntayi), wykonano metalowe ogrodzenie skwerku i wysypano 
kruszywo ozdobne. 
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Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Podwale. 

W ramach realizacji przedmiotowego projektu dokonano z pieniędzy które pozostały  
z realizacji innych projektów (z różnicy ceny określonej kosztorysem przedwykonawczym  
z kosztorysem powykonawczym) miejscowe uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni  
ul. Podwale. 
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Wykonanie i montaż 9 szt. ławek stylizowanych, kutych na terenie Starego Miasta  
w Lublinie. 

W ramach realizacji przedmiotowego projektu wykonano 9 szt. ręcznie kutych stylizowanych 
ławek (kontynuacja realizacyjna ławek znajdujących się przy Trybunale Koronnym) z herbem 
Lublina. Dokonano stałego montażu do gruntu w następujących lokalizacjach: przy wejściu 
do Zamku Lubelskiego 2 szt., na Placu Zamkowym 2 szt. – u podnóża Zamku, Na Placu Po 
Farze 2 szt., na ul. Jezuickiej (przy Teatrze Starym – Jezuicka 18) 2 szt., Na Zaułku 
Hartwigów – na zwięczeniu schodów.
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Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 14 lat. 

Realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla dzieci poczynając od września 2020 
roku do 20 grudnia 2020 roku. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 były to bardzo 
ważne z uwagi na rozwój psycho-fizyczny dzieci. Zajęcia organizowane były w soboty i 
niedziele w godzinach od 17:00-20:00. 
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Rewitalizacja podwórka określonego adresem Jezuicka 14/ Rynek 13. 

Metamorfoza podwórka zlokalizowanego przy budynkach o adresacji Jezuicka 14/Rynek 13 
określonego działką nr 107/2 (obr.34; ark.2). Całość projektu dotyczyła prac związanych z 
przebudową ciągów pieszych, jak również dokonaniem nowej aranżacji zieleni i nowymi elementami 
małej architektury. Na nowych rabatach, o łącznej powierzchni ponad 50 metrów kwadratowych, 
zostało zasadzonych 13 cisów, 36 irg błyszczących, 22 irg szwedzkich, 28 białych dereni, 7 hortensji 
oraz 21 funkii, które to uzupełniono sadzonkami barwinku i winobluszczu. Odnowiono również 
istniejący trawnik, zaś spacerowicze mogą korzystać z wygodnych ścieżek ułożonych z płyt i żwiru. 
Całość uzupełnia stylizowana ławka i kosz 
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Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych dla pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej im. 
Wiktorii Michelisowej. 

W ramach realizacji projektu dokonano zakupu 9 szt. łóżek rehabilitacyjnych typu Luna Basic 
2 wraz z szafkami typu Virgo Lux i materacami przeciwodleżonowymi dla pensjonariuszek 
Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej ul. Archidiakońska. 
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Ponadto w wyniku prowadzonych działań na szczeblu Rady Miasta, jak również 
wielokrotnych rozmów z Prezydentem Miasta Lublina i jego Zastępcami udało się: 

 W uchwalonym budżecie 
Miasta Lublin na rok 2021 roku zarezerwowano kwotę 350 000,00 zł na wykonanie 
remontu nawierzchni pieszej ulicy Lubartowskiej na odcinku od Bramy Krakowskiej 
do Al. Tysiąclecia. 

 Wszczęto rozmowy w spra-
wie posadowienia na terenie Starego Miasta w Lublinie  
ok. 5-6 szt. tzw. gniazd śmietników podziemnych (trwają konsultacje z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków) 

 W wyniku złożonego projek-
tu w budżecie obywatelskim na 2021 rok wygrał projekt dzielnicowy pn. „Bądźmy 
dumni ze Starego Miasta w Lublinie” którego zadaniem jest remont i iluminacja 
„Baszty Półokrągłej” 

 Podjęto rozmowy w przed-
miocie realizacji z budżetu Miasta Lublin słupków pneumatycznych przy wjeździe na 
Stare Miasto tj. ulica Noworybna. 

 Wszczęto rozmowy z Prezy-
dentem Miasta w/s rewitalizacji Błoni Zamkowych. 

 Podjęto rozmowy w/s wyzna-
czenia na terenie Starego Miasta dostępów elektrycznych dla prowadzących imprezy 
plenerowe  ( w celu uniknięcia używania przez wystawców / organizatorów agregatów 
prądotwórczych. 

 Organizacja Jarmarku na ul. 
Szambelańskiej 

W przeciągu 2020 roku podejmowano m. in. następujące czynności interwencyjne: 

 Wysłano pismo w/s dokona-
nia remontu/przebudowy stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie podwórka 
przynależnego do budynków Jezuicka 1/3  
i Jezuicka 5/7. 

 Podjęto interwencję na wnio-
sek mieszkańców w/s zagrożenia wandalizmem  
i rozbojami przez osoby zbierające się na terenie ul. Furmańskiej w tzw. „Zielonej Sali 
Wykładowej”. 

 Zgłoszenia do licznych insty-
tucji i właścicieli budynków, zarządców w sprawie przeprowadzenia akcji deratyza-
cyjnych w związku z zauważalnym zwiększeniem się populacji szczurów. 
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 Liczne zgłoszenia dotyczące 
rozpadającej się nawierzchni ciągów pieszych wykonanych z granitowej kostki bru-
kowej. 

 Nawiązanie współpracy z 
firmą ORANGE w/s przyśpieszenia prac w przedmiocie wykonania przyłączy świa-
tłowodowych FTTH do budynków na naszej dzielnicy. 

 Wystosowano apel o dokona-
nie nasadzeń rekompensacyjnych w związku z dużą ilością powalonych drzew na sku-
tek przejścia nawałnicy na terenie Błoni Zamkowych. 

  Podjęto współpracę z firmą 
administrującą ZW „ADE-EM Centrum” Sp. Z o.o. teren przy budynkach Furmańska 
3/7 i Furmańska 9/11 w wyniku której dokonano wymiany zdegradowanych ławek. 

 Nawiązano współpracę z Za-
rządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie  
w wyniku której dokonano montażu tablic informacyjnych w budynkach będących w 
ich zarządzie w celu uniknięcia wywieszania informacji dla najemców na drzwiach 
wejściowych do budynków. 

 W dniu 17.08.2020 roku zor-
ganizowano spotkanie mieszkańców z Urzędem Miasta Lublin – Wydział Zarządzania 
Ruchem Drogowym i Mobilnością w sprawie zmiany organizacji ruchu na terenie Sta-
rego Miasta w Lublinie. W szczególności polegającym  na likwidacji słupków usta-
wionych przy wyjeździe ze Starego Miasta – ul. Olejna  
i przywróceniu miejsc postojowych na ul. Olejnej. 

 Odbyło się wiele spotkań z 
przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin – Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i 
Mobilnością w/s ustalenia zasad wydawania zezwoleń na wjazd na teren Starego Mia-
sta. 

 Zgłoszono zapadniętą stu-
dzienkę telekomunikacyjną zlokalizowaną na  
ul. Lubartowskiej w dniu 03.07.2020 roku. 

 Interwencja w/s zanieczysz-
czonego terenu pomiędzy ogródkami działkowymi,  
a Galerią Handlową Vivo. 

 Spotkanie z Zarządem Dróg i 
Mostów w Lublinie, Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie w/s ograniczenia 
wjazdu na teren Starego Miasta w Lublinie samochodów o znacznym tonażu w dniu 
28.05.2020 roku. Powodujących niszczenia nawierzchni kostki brukowej. 
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 Interwencja w/s zmniejszenia 
intensyfikacji czyszczenia maszynami elektrycznymi nawierzchni na terenie Starego 
Miasta (niszczenie spoinowania kostki granitowej) lub całkowitej zamiany na sprząta-
nie ręczne. 

 Wystosowanie petycji do 
Radnych Miasta Lublin w/s czasowej obniżki opłaty dzierżawczej za teren pod ogród-
kami gastronomicznymi z uwagi na panującą pandemię COVID-19 z dnia 29.05.2020 
roku. 

 Wystąpienie do Zarządu Dróg 
i Mostów w/s przywrócenia sprawności iluminacji świetlnej budynków zlokalizowa-
nych przy Pl. Zamkowym. (20.05.2020 roku) 

 Zgłoszenie w/s reperacji 
schodów prowadzących z PL. Zamkowego na ul. Grodzką w dniu 22.04.2020 roku. 

 Liczne zgłoszenia w/s napra-
wy nawierzchni ciągów pieszych na ul. Tysiąclecia zgłoszenie m.in. z dnia 23.04.2020 
roku. 

 Interwencja w/s wyznaczenia 
osoby do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych (na ul. Ruskiej) prowa-
dzące do najbliższej szkoły podstawowej. 

 Wniosek o przesunięcie zna-
ku D-18 zlokalizowanego na ul. Jezuickiej dzięki czemu pojawiło się więcej parkin-
gowych dla mieszkańców. 

 Interwencja w/s ustawienia 
koszt ulicznych na ul. Lubartowskiej (w dniu 18.02.2020 roku) 

 Pomoc mieszkańcom ul. Je-
zuickiej 14 w/s umożliwienia im wykupu mieszkań komunalnych. 

 Spotkania w/s ustanowienia 
zakazu wjazdu na teren Starego Miasta samochodów taxi. 

 Nakreślenie problemu z po-
rzucanymi hulajnogami elektrycznymi na terenie Starego Miasta. 

 


