
PROTOKÓŁ 3/III/2019  

RADY DZIELNICY STARE MIASTO  

w dniu 30.05.2019 roku. 

 

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 18:00 

Przewodniczący obrad: Zygmunt Ostrowski 

Protokolant obrad: Marcin Błaziak 

 

Porządek posiedzenia: 

1) Otwarcie posiedzenia 

2) Przedstawienie propozycji przedstawicieli Stowarzyszenia Giełdy Staroci i sporządzenie opinii 

wraz z warunkami użytkowania błoni pod Zamkiem Lubelskim. 

 a) Przedstawienie zmiany koncepcji zaproponowanej przez Stowarzyszenie Giełdy Staroci na 

dzierżawę błoni Zamkowych – dzierżawa nieruchomości przy głównej trasie prowadzącej do 

Tarasów Zamkowych – przy ciągu pieszym wyłożonym kostką brukową (miejsca wystawiennicze 

zlokalizowane na terenach zielonych po dwóch stronach chodnika) 

b) Określenie warunków pod którymi Rada Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie wyda pozytywną 

opinię dotyczącą rozszerzenia tzw. „Giełdy Staroci” o teren tzw. błoni pod Zamkiem Lubelskim 

(tereny wystawiennicze zlokalizowane pod ogrodzeniem Zamku Lubelskiego) 

3) Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia VII kadencji Rady Dzielnicy z dn. 05.04.2019r. 

4) Przyjęcie projektu protokołu z II posiedzenia VII kadencji Rady Dzielnicy z dn. 30.04.2019r. 

5) Wybór dwóch osób z członków Rady Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie do obsługi strony 

internetowej Rady Dzielnicy. 

6) Przedstawienie rezerwowych wniosków realizowanych z rezerwy celowej Rady Dzielnicy 

Starego Miasta. 

a) Zajęcia piłkarskie dla dzieci ze Starego Miasta w Lublinie. 

b) Przedstawienie oferty firmy MBB Marketing na przeprowadzenie akcji „ Weekend Dzielnicy 

Stare Miasto – poznajmy się! ” 

c) Wykonanie rewitalizacji miejsca za tzw. kioskiem RUCHU na ul. Furmańskiej 

d) Posadowienie słupków typu „Lublin” na pl. Łokietka przed Bramą Krakowską 

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

8) Zamknięcie obrad.  

 

AD. 1) Przewodniczący otworzył posiedzenie Rady Dzielnicy. Stwierdził na podstawie listy 

obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 13 członków Rady Dzielnicy, co stanowi wymagane 

quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący odczytał 

przekazany porządek posiedzenia i zadał pytanie czy czy są propozycje zmiany obrad. Zgłoszeń nie 



było. Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Porządek obrad 

został przyjęty głosami: 12 – za. 1- przeciw i 0 – wstrzymujących się. 

AD. 2) Przewodniczący obrad oddał głos przedstawicielce Stowarzyszenia Giełdy Staroci. Po czym 

zarządził głosowanie nad dwoma koncepcjami zawartymi w porządku obrad. Odbyło się 

głosowanie dotyczące podpunktu „a)”, 5 – za, 8 – przeciw i 1 – wstrzymujący się. Następnie 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo dotyczące warunków zaproponowanych przez Radę 

Dzielnicy co odnosi się się do podpunktu „b)” porządku obrad. Nastąpiło głosowanie. 8 – za, 4 – 

przeciw i 2 – wstrzymujących się.  

AD. 3) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto z dnia 05.04.2019r. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia z dnia 05.04.2019r. Protokół został 

przyjęty głosami: 12 – za, 0 – przeciw i 2 – wstrzymujące się. 

AD. 4) Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto z 

dnia 30.04.2019r. Przewodniczący zadał pytanie czy są uwagi co do projektu protokołu. Pan 

Wiesław Koc zgłosił uwagę co do zgłoszonego przez niego wniosku dotyczącego wymiany 

nawierzchni na pl. Farnym oraz wymiany schodka. Punkt dotyczący przyjęcia uchwał całkowicie 

do wymiany jako osobny załącznik do niniejszego projektu protokołu.  

 

Nastąpiła 5 minutowa przerwa. Po przerwie wznowiono obrady. 

 

AD. 5) Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie dwie kandydatury zaproponowane przez 

Przewodniczącego Zarządu, a mianowicie kandydatami na stanowisko prowadzących stronę 

internetową Rady Dzielnicy zostali Adrian Dang Xuan oraz Marcin Błaziak. Zostało 

przeprowadzone głosowanie. Za kandydaturą Adriana Dang Xuana opowiedziało się 14 – za, 0 – 

przeciw i 0 – wstrzymujących się. Natomiast za kandydaturą Marcina Błaziaka 14 – za, 0 – przeciw 

i 0 – wstrzymujących się. Nowymi redaktorami strony internetowej Rady Dzielnicy Stare Miasto w 

Lublinie zostali Adrian Dang Xuan i Marcin Błaziak.  

 

AD. 6)  Przewodniczący obrad oraz Przewodniczący Zarządu przedstawili projekty rezerwowych 

wniosków, które będą realizowane z rezerwy celowej. Zostało przeprowadzone głosowanie.  

a) Zajęcia piłkarskie dla dzieci ze Starego Miasta w Lublinie, 14 – za, 0 – przeciw i 0 – 

wstrzymujących się 

b) Przedstawienie oferty firmy MBB Marketing na przeprowadzenie akcji „Weekend Dzielnicy 

Stare Miasto – poznajmy się!” 14 – za, 0 – przeciw i 0 – wstrzymujących się 

c) Wykonanie rewitalizacji miejsca za tzw. kioskiem RUCHU na ul. Furmańskiej 13 – za, 0 – 

przeciw i 1- wstrzymujący się 



d) Posadowienie słupków typu „Lublin” na pl. Łokietka przed Bramą Krakowską 7 – za, 4 – 

przeciw i 3 – wstrzymujących się. 

Wszystkie zaproponowane wnioski zostały przyjęte, choć tylko jeden mógł zostać wybrany w 

ramach przygotowania odpowiedniej uchwały, więc potrzebne było dodatkowe głosowanie, w 

którym udział wzięły projekty z podpunktów a) i b). Za podpunktem a) opowiedziało się 12 – za, 0 

– przeciw i 2 – wstrzymujące się, natomiast za punktem b) 6 – za, 1 – przeciw i 7 – wstrzymujących 

się. Projektem, który z rezerwowych wniosków poddany zostanie napisaniu osobnej uchwały został 

jednogłośnie wybrany podpunkt a) czyli „Zajęcia piłkarskie dla dzieci ze Starego Miasta. 

AD. 7)  Członek Rady Dzielnicy Pani Zofia Popiołek zaproponowała aby wszyscy zgromadzeni na 

posiedzeniu ustalili kto ma pełnić dyżury w miesiącu czerwcu. Nastąpiła dyskusja, w której 

ustalono, że: 

06.06.2019r. - Pani Zofia Kośka 

13.06.2019r. - Pani Agata Włodarczyk i Pani Izabela Waleczek-Bartnik 

20.06.2019r. - Boże Ciało 

27.06.2019r. - Pan Adrian Dang Xuan i Pan Jakub Gliwka  

 

AD. 8) Nie ustalono daty następnego posiedzenia. Na tym trzecie posiedzenie Rady Dzielnicy Stare 

Miasto zostało zakończone. 


