
Projekt protokołu 6/VI/2019 

VI 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: 29.08.2019r. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Rozpatrzenie skarg i wniosków gości przybyłych na posiedzenie 

4. Przyjęcie projektu protokołu 4/IV/2019 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dn. 27.06.2019r. 

5. Przyjęcie projektu protokołu 5/V/2019 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dn. 30.07.2019r. 

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań finansowych z rezerwy celowej Rady Dzielnicy 

Starego Miasta w Lublinie 

7. Wybór osób do pełnienia dyżurów w miesiącu wrześniu 2019r. 

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

9. Zamknięcie obrad 

 

W dniu 29 sierpnia 2019r. w siedzibie Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie przy ul. Jezuickiej 14/1 

odbyło się VI posiedzenie Rady oraz Zarządu Dzielnicy Stare Miasto. Początkowo obecnych było 13 

radnych (w dalszej części zebrania dołączyła  1 radna, potwierdzeniem tego jest lista obecności 

załączona do protokołu.) Na posiedzeniu obecni byli goście a mianowicie  Radny Miasta Tomasz 

Pitucha oraz Manager Dzielnicy Śródmieście oraz Stare Miasto Marek Poznański. 

AD. 1 

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

przedstawił proponowany porządek obrad. 

AD. 2 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia obrad. 

Za: 14 głosów 



Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymali się: 0 głosów 

Radni zgodnie przyjęli porządek obrad. 

AD. 3 

Przewodniczący Zarządu Pan Michał Makowski zgłosił do obecnego na posiedzeniu Radnego Miasta 

posła Tomasza Pituchy następujące sprawy: 

- Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Furmańskiej 

- Wymiana ciągu pieszego przy ul. Lubartowskiej 

- Usunięcie tzw. „grajków” (lokalnych muzyków) z Bramy Krakowskiej 

Radna Zofia Kośka zgłosiła prośbę dotyczącą montażu centralnego ogrzewania w kamienicy przy ul. 

Olejnej 5. Po zapoznaniu się ze sprawami wniesionymi Radny Pitucha zabrał głos, zgodził się z decyzją 

Radnych Dzielnicowych dotyczących pozbycia się „grajków”. Poseł zaproponował wykonanie grafiku i 

wyznaczenie miejsc dla lokalnych muzyków. Polegać ma to na tym, żeby wyznaczyć poszczególne 

miejsca, które nie będą utrudniały i przeszkadzały w codziennym życiu mieszkańcom Starego Miasta. 

Kolejną propozycją Radnego Pituchy było powołanie odpowiednich osób do weryfikacji tychże 

muzyków. Do momentu nie zaskarżenia Rada Dzielnicy może podjąć uchwałę, która będzie 

wyznaczała owe miejsca. Kolejnym zgłoszonym problemem przez radnych była sprawa głośnych gości 

restauracji . W tej sprawie zostanie zorganizowane spotkanie z restauratorami oraz mieszkańcami 

dzielnicy, które będzie miało miejsce 29 września 2019r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy 

ul. Jezuickiej 14/1. Przewodniczący Zarządu poruszył temat wzgórza za placem Farnym, które 

notorycznie się osuwa, oprócz tego Traktat Królewski w pewnych miejscach się zapada. Radny 

zaproponował powołanie komisji, która sprawdzi stan techniczny obu tych miejsc i wyda oficjalne 

stanowisko co należy dalej z tą sprawą zrobić. 

AD. 4 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem projektu protokołu 4/IV/2019 

Za: 12 głosów 

Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymali się: 2 głosy 

Radni zgodnie zatwierdzili projekt protokołu. 

AD. 5 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem projektu protokołu 5/V/2019 

Za: 12 głosów 

Przeciw: 0 głosów 



Wstrzymali się: 2 głosy 

Radni zgodnie zatwierdzili projekt protokołu. 

AD. 6 

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Pan Michał Makowski, który przedstawił sprawozdanie 

zadań realizowanych z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Stare Miasto:  

• Iluminacja Bramy Krakowskiej: jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Miasta Lublin – 

Wydział Inwestycji i Remontów – z uwagi na złożoność podmiotów mających w dyspozycji 

obiekt Bramę Krakowską i konieczność uzgodnień z każdym z nich w bieżącym roku ostanie 

zrealizowany jedynie projekt techniczny. 

• Kłute ławki na rogach Trybunału Koronnego: jednostka odpowiedzialna za realizację Zarząd 

Dróg i Mostów w Lublinie, z informacji uzyskanych od pracownika Urzędu wynika, iż 

postępowanie przetargowe w tej sprawie będzie rozpisane w miesiącu wrześniu bieżącego 

roku. 

• Tablica informacyjna „Kamień Nieszczęścia”: jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd 

Miasta Lublin – Wydział Inwestycji i Remontów – Z informacji uzyskanych od pracownika 

Urzędu wynika, iż realizacja zadania nastąpi w miesiącach wrzesień/październik bieżącego 

roku. 

• Tabliczki z nazwami ulic: jednostka odpowiedzialna za realizację Zarząd Dróg i Mostów  

w Lublinie, z informacji uzyskanych od pracownika Urzędu wynika, iż postępowanie 

przetargowe w tej sprawie będzie rozpisane w miesiącu wrześniu bieżącego roku. 

Głos zabrał Manager Poznański, który zaproponował wykorzystanie wolnych iluminacji z dawnego 

budynku Politologii UMCS, które będzie można zamontować na Trybunale Koronnym. Pomysł bardzo 

spodobał się radnym. W tej sprawie zostanie podjęta uchwała. Kolejnym sprawą poruszoną na 

posiedzeniu był temat słupka pneumatycznego na wjeździe na teren dzielnicy. Urząd Miasta 

wystosował pismo, w którym nakazał zliczyć wszystkie miejsca parkingowe na prywatnych posesjach. 

Decyzją Rady sprawa jest nie możliwa do zrealizowania. Przedstawiciele Rady udadzą się na spotkanie 

w tej sprawie. 

Zgłoszono wniosek o przerwę. Odbyło się głosowanie. 

Za: 14 głosów 

Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymali się: 0 głosów 

Wniosek został przegłosowany, nastąpiła przerwa. 

Po przerwie wznowiono obrady. Posiedzenie opuściła radna Izabela Waleczek-Bartnik. 

 



AD. 7 

05.09 – Zygmunt Ostrowski, Anna Wypych 

12.09 – Zofia Popiołek 

19.09 – Marzena Pacek 

26.09 – Anna Wypych, Zofia Kośka 

AD. 8 

Przeznaczenie 30 tysięcy złotych na iluminację Trybunału Koronnego. Odbyło się głosowanie. 

Za: 9 głosów 

Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymali się: 4 głosy 

Ustawa przeszła (ustawa będzie załączona do protokołu obrad) 

AD. 9 

Ustalono datę następnego posiedzenia na 20 września 2019r. Na tym Vi posiedzenie Rady Dzielnicy 

Stare Miasto zostało zamknięte. 

 

 

 


