
 Protokół nr 9/IX/2019 

IX posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie 

 

Przewodniczący obrad: Zygmunt Ostrowski 

Miejsce posiedzenia: Siedziba Rady Dzielnicy Stare Miasto, ul. Jezuicka 14/1 

Protokołuje: Marcin Błaziak 

Data posiedzenia: 21.11.2019r. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

 2. Przyjęcie porządku obrad  

3. Rozpatrzenie skarg i wniosków gości przybyłych na posiedzenie.  

4. Przedstawienie projektu nadesłanego przez Urząd Miasta Lublin – Wydział Zarządzania Ruchem i 

Mobilnością „Regulamin wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w 

strefę objętą zakazem ruchu na obszarze Starego Miasta w Lublinie”. 

5. Dyskusja.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wydawania i użytkowania 

identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na obszarze Starego 

Miasta w Lublinie”. 

7. Przedstawienie projektu protokołu 8/VIII/2019 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dn. 15.10.2019r.    

8. Zatwierdzenie protokołu 7/VII/2019 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dn. 20.09.2019r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania projektu budowlanego i jego realizacji pn. „Kładka 

pieszo-rowerowa nad rzeką Bystrzycą” finansowanego ze środków Gminy Lublin. 

10. Przedstawienie projektów złożonych do Zielonego Budżetu Miasta Lublin przez Radę Dzielnicy 

Starego Miasta w Lublinie. 

11. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie przedstawienia zmian do regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego.  

12. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie wypowiedzi na portalach społecznościowych. 

13. Wybór osób do pełnienia dyżurów w miesiącu grudniu 2019 roku organizowanych w Radzie 

Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie. 

14. Wolne wnioski, informacje i komunikaty (w tym sprawy organizacyjne). 

15. Zmiana osób do prowadzenia strony internetowej Rady Dzielnicy Stare Miasto. 



16. Przyjęcie stanowiska w propozycjach do Księgi Standardów. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

W dniu 21 listopada 2019r. w siedzibie Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie przy ul. Jezuickiej 14/1 

odbyło się IX posiedzenie Rady oraz Zarządu Dzielnicy Stare Miasto. Obecnych na posiedzeniu było 14 

radnych (potwierdzeniem tego jest lista obecności załączona do protokołu.) Na posiedzeniu obecni 

byli goście reprezentujący Wydział Zarządzania Ruchem i Mobilnością   

 

AD. 1 

IX posiedzenie otworzył  Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski, przywitał przybyłych gości oraz 

przedstawił proponowany porządek obrad. 

Radny Adrian Dang Xuan wystosował prośbę o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku 

obrad a) „Zmiana osób do prowadzenia strony internetowej Rady Dzielnicy Stare Miasto. 

Przewodniczący Zarządu Pan Michał Makowski wystosował prośbę o wprowadzenie dodatkowego 

punktu do porządku obrad b) „Przyjęcie stanowiska w propozycjach do Księgi Standardów”. Oba 

wnioski zostały poddane pod głosowanie. Oto wyniki: 

a) ZA: 14 głosów, WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów, PRZECIW: 0 głosów 

b) ZA: 14 głosów, WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów, PRZECIW: 0 głosów 

Wszyscy Radni zgodnie opowiedzieli się za wprowadzeniem dodatkowych punktów do porządku 

obrad. 

AD. 2 

Przewodniczący obrad odczytał poprawiony porządek obrad po czym zarządził głosowanie za jego 

przyjęciem. 

ZA: 14 głosów, WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów  PRZECIW: 0 głosów 

Radni zgodnie przyjęli porządek obrad. 

AD. 3 

Nie było żadnych skarg oraz wniosków wartych odnotowania w protokole posiedzenia. 

AD. 4 

Głos zabrali goście z Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością.  Opowiedzieli  o projekcie 
„Regulaminu wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą 
zakazem ruchu na obszarze Starego Miasta w Lublinie”. Po zapoznaniu się radnych z projektem, głos 
zabrał Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski, który kategorycznie sprzeciwił się projektowi, 
argumentując swój sprzeciw złym oznakowaniem znakami drogowymi ulic Starego Miasta. Goście 
odnotowali spostrzeżenie Przewodniczącego Rady. 



 

AD. 5 

Nastąpiła dyskusja, każdy z radnych obecnych na posiedzeniu miał jakieś przeciw. Goście z uwagą 

wysłuchiwali propozycji po czym wszystko zapisywali w swoich notatkach.  

AD. 6 

Nastąpiło głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zatwierdzającej „Regulaminu wydawania i 

użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na obszarze 

Starego Miasta w Lublinie”. 

ZA: 0 głosów, WSTRZYMALI SIĘ: 5 głosów, PRZECIW: 9 głosów 

Radni zdecydowali, że uchwała nie zostanie podjęta. 

Gdy projekt zostanie poprawiony zostanie zorganizowanie dodatkowe posiedzenie, odbędzie się 

nowe głosowanie w sprawie zatwierdzenia regulaminu. 

 

Nastąpiła 7 minutowa przerwa. 

Po przerwie posiedzenie zostało wznowione.  

AD. 7 

Nie było żadnych uwag co do projektu protokołu 8/VIII/2019. 

AD. 8 

Nastąpiło głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu 7/VII/2019 z posiedzenia Rady Dzielnicy z 

dnia 20.09.2019r.  

ZA: 11 głosów, WSTRZYMALI SIĘ: 3 głosów, PRZECIW: 0 głosów 

 

AD. 9 

Nastąpiło głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie poparcia wniosku dotyczącego budowy 

kładki pieszo-rowerowej na rzece Bystrzyca. 

ZA: 14 głosów, WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów, PRZECIW: 0 głosów 

Uchwała została podjęta. 

AD. 10  

1) Wiszące ogrody pod Akacją 

2) Skwer Bł. Zawistowskiego 



Oba projekty zostały złożone w tamtej edycji Zielonego Budżetu Miasta Lublin. Złożone projekty mają 

dostać aprobatę i zostać zrealizowane. 

AD. 11 

Przewodniczący Zarządu Michał Makowski odczytał pismo sporządzone przez Zarząd Dzielnicy, w 

którym zawarte były następujące propozycję co do zmian regulaminu Budżetu Obywatelskiego. 

Pierwszą propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego było zniesienie 100 głosów na jeden 

projekt(za duża bariera do przekroczenia), zmniejszenie głosów na projekt. Temat wygranego 

projektu „Szpilkostrada” (ta sama ogniowana kostka), zastrzeżenia co do tego projektu od maja do 

października w obrębie Rynku stoją ogródki  piwne więc „Szpilkostrada” będzie wyglądała komicznie. 

Zastrzeżenie radnej Kośki o wykreśleniu z pisma zdania o zameldowaniu mieszkańców. 

AD. 12 

Zażarta dyskusja dotycząca wypowiadania się na portalach społecznościowych (Facebook) dokładnie 

grupy „Rada i Zarząd Dzielnicy Stare Miasto”. Nie wyciągajmy prywatnych brudów na forum 

publiczne!  Na grupie facebookowej oprócz mieszkańców znajdują się urzędnicy, dziennikarze tzw. 

„persony”!  

AD. 13 

5.12 – Dariusz Wojewódzki 

12.12 – Marzena Pacek, Agata Włodarczyk 

19.12 – Marek Michalik, Zygmunt Ostrowski 

AD. 14 

Brak wolnych wniosków. 

AD. 15 

Na następnym posiedzeniu Rady zostaną wybrane nowe osoby do prowadzenia strony internetowej. 

AD. 16 

Odczytanie propozycji do tworzącej się Księgi Standardów Dzielnicy Stare Miasto. Propozycja 

obecnego na posiedzeniu Marka Poznańskiego, żeby wystosować pismo do Prezydenta i do 

dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Lublin. 

AD. 17 

Następuje zamknięcie obrad. Termin następnego ustalono na 18.12.2019 roku godz. 18:00. 

 

 


