
Protokół z posiedzenia nr 14 Rady Dzielnicy Stare Miasto 

w dniu 25.06.2020r. 

 

 

 

 

Miejsce posiedzenia: Zaułek Jerzego Giedroycia (pl. Dominikanów) 

Godzina rozpoczęcia: 18:00 

Przewodniczący obrad: Zygmunt Ostrowski 

Protokolant obrad: Marcin Błaziak 

 

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Rozpatrzenie skarg i wniosków gości przybyłych na posiedzenie 

4. Zatwierdzenie protokołu 13/XIII/2020 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 28.05.2020 r 

5. Podjęcie uchwały w/s wystosowania apelu dotyczącego całkowitego zakazu udzielania pozwoleń na 

parkowanie i wyznaczanie miejsc postojowych na terenie staromiejskiego Rynku w Lublinie oprócz 

miejsc wyznaczonych dla nowożeńców. 

6. Podjęcie uchwały w/s określenia listy propozycji zadań do realizacji z budżetu Miasta Lublin na 

2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w/s przesunięcia środków pieniężnych w wysokości 15 000,00 zł z rezerwy 

celowej pn. ”zakup i montaż granitowych półkuli wygraniczających teren dla poruszania się pieszych 

na terenie Starego Miasta” na zadanie „wykonanie i montaż kutych ławek z herbem Lublina na terenie 

Starego Miasta w Lublinie” 

8. Przedstawienie informacji o realizacji zadań finansowanych z rezerwy celowej. 

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

10. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

AD.1) 

 

Przewodniczący otworzył posiedzenie Rady Dzielnicy. Stwierdził na podstawie listy obecności, że w 

posiedzeniu uczestniczy 15 członków Rady Dzielnicy, co stanowi wymagane quorum. Lista obecności 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

AD.2) 

 

Przewodniczący odczytał przekazany porządek obrad. Następnie zadał pytanie czy są propozycję 

zmian porządku obrad. Propozycji nie było, więc porządek został poddany pod głosowanie: 

 

ZA: 15 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 



 

Radni zgodnie przyjęli proponowany porządek obrad. 

AD.3) 

 

Nie odnotowano żadnych skarg oraz wniosków. 

 

 

AD.4) 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 13/XIII/2020 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 

20.02.2020 r. 

 

ZA: 14 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYAMLI SIĘ: 1 głosów 

 

Protokół został zatwierdzony. 

 

AD.5) 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  w/s wystosowania apelu dotyczącego całkowitego zakazu udzielania 

pozwoleń na parkowanie i wyznaczanie miejsc postojowych na terenie staromiejskiego Rynku w 

Lublinie oprócz miejsc wyznaczonych dla nowożeńców. 

 

ZA: 15 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 

 

Uchwała została przyjęta. 

 

 

AD. 6) 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia listy propozycji zadań do realizacji z budżetu Miasta Lublin na 

2021 rok. 

 

ZA: 15 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 

 

Uchwała została przyjęta. 

 

AD. 7) 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków pieniężnych w wysokości 15 000,00 zł z rezerwy 

celowej pn. ”zakup i montaż granitowych półkuli wygraniczających teren dla poruszania się pieszych 

na terenie Starego Miasta” na zadanie „wykonanie i montaż kutych ławek z herbem Lublina na terenie 

Starego Miasta w Lublinie” 

 



ZA: 15 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 

 

Uchwała została przyjęta. 

 

AD. 8) 

 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Michał Makowski, opowiedział o rozpoczęciu procesu robienia 

dokumentacji technicznej na ul. Furmańską. Dokumentacja będzie stworzona dla całego tego kwartału. 

Następnie poinfornował zgromadzonych radnych o rozpoczęciu procesu przeznaczenia środków z 

rezerwy celowej na zajęcia sportowe dla dzieci z dzielnicy Stare Miasto. Kolejną sprawą, która została 

poruszona przez Przewodniczącego to kwestia śmietników, które będą posadowione w miejscach 

wcześniej ustalonych. I ostatnia sprawa ławki, o których dyskusja toczyła się podczas głosowania 

jednej z uchwał. 

 

 

AD. 9) 

 

Głos zabrała radna Marzena Pacek, która zadała pytanie o zmianę siedziby lokalu wyborczego. Na 

pytanie odpowiedzieli Przewodniczący Zarządu o Przewodniczący Rady. Radna Pacek zaproponowała, 

projekt wydania biuletynu podsumowującego działania Rady Dzielnicy. Projekt zostanie wzięty pod 

lupę, jeżeli na koniec roku zostaną jakieś wolne środki z rezerwy celowej. 

 

 

AD. 10) 

 

Przewodniczący zamknął obrady. Termin kolejnego posiedzenia nie został ustalony. 


