
Protokół nr 23 z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie z dnia 24.06.2021r.

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

Godzina: 18:00

Przewodniczący obrad: Zygmunt Ostrowski

Protokolant: Marcin Błaziak

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Omówienie kompetencyjności i problemów, zwiększania skuteczności i działania związanych 
z działalnością Rady Dzielnicy z Senatorem RP Jackiem Burym

4. Zatwierdzenie protokołu 22/XXII/2021 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 27.05.2021r.

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

6. Przedstawienie informacji o realizacji zadań finansowych z rezerwy celowej przyznanej na 
2021 rok.

7. Zamknięcie obrad.

AD. 1)

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, przedstawił gości, którymi byli Senator RP Jacek 
Bury oraz Manager Dzielnicy Stare Miasto i Śródmieście – Marek Poznański. Stwierdził na 
podstawie listy obecności, że w posiedzeniu bierze udział 12 członków co stanowi wymagane 
quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD. 2)

Przewodniczący odczytał przekazany porządek obrad. Następnie zadał pytanie czy są 
propozycje zmian porządku. Propozycji nie było więc porządek został poddany pod 
głosowanie:



ZA: 12 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów

Porządek został zatwierdzony.

AD. 3)

Głos zabrał Senator RP Jacek Bury, opowiedział pokrótce w jakim celu pojawił się na 
spotkaniu, jednym z głównych celów wizyty Senatora na posiedzeniu było uzyskanie 
informacji na temat ulepszania oraz poprawy pracy rad dzielnic. Po krótkim wstępie zaprosił 
do dyskusji zebranych na posiedzeniu członków rady. Jako pierwszy głos zabrał 
Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski, poinformował Senatora o braku przestrzegania 
statutu dzielnicy, drugą sprawą poruszoną przez Przewodniczącego był temat przyznawania 
tzw. „wjazdówek” na teren dzielnicy Stare Miasto. Ostatnią sprawą, która została poruszona 
dotyczyła pieniędzy z rezerwy celowej, które niestety nie przechodzą na kolejny rok a co idzie
w parze z tym po prostu przepadają a podjęte uchwały nie są przez to realizowane. 
Następnie do dyskusji włączył się Przewodniczący Zarządu Michał Makowski, który z kolei 
poinformował Senatora o następujących problemach w działaniach Rady, a mianowicie braku
wykorzystania pieniędzy z rezerwy celowej w danym roku kalendarzowym oraz realizację 
podjętych przez radę uchwał wyłącznie poprzez jeden urząd a nie jak to ma miejsce do tej 
pory odsyłania od wydziału do wydziału w celu uzyskania informacji kto ma tak naprawdę się 
tym zająć. Przewodniczący poparł swojego przedmówcę i również prosił o interwencję 
Senatora w sprawie zmiany statutu dzielnicy. 

Nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Po przerwie obrady zostały wznowione.

AD. 4)

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 22/XXII/2021 z posiedzenia Rady Dzielnicy z
dnia 27.05.2021r.

ZA: 12 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów



Protokół został zatwierdzony.

AD. 5)

Nie odnotowano wolnych wniosków.

AD. 6)

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Michał Makowski, poinformował zebranych na 
posiedzeniu radnych o sprawie realizacji projektu dotyczącego „Zielonego dachu nad ulicą 
Szambelańską”, w wyniku czego doszło do dwóch spotkań, w których uczestniczył. Następnie 
odczytał pismo otrzymane od wydziału, który ma zająć się realizacją tego projektu. Odczytał 
pismo wszystkim obecnym na posiedzeniu. Wszyscy radni zapoznali się z odczytanym 
pismem.

AD. 7)

Przewodniczący zamknął obrady.


