
Protokół nr 24 z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie 

z dnia 26.08.2021r.

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

Godzina: 18:00

Przewodniczący obrad: Zygmunt Ostrowski

Protokolant obrad: Marcin Błaziak

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Podjęcie uchwały nr 57 w sprawie zmiany uchwały nr 54 z dnia 11 lutego 2021 roku, dotyczącego 
wyboru zadań do realizacji ze środków rezerwy celowej. 

4. Zatwierdzenie protokołu 23/XXIII/2021 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 24.06.2021 r 

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

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

7. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 1) 

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, stwierdził na podstawie liści obecności, że w posiedzeniu 
bierze udział 11 członków, 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. Propozycji nie było, więc porządek został poddany pod głosowanie: 

ZA: 11 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 

Porządek został zatwierdzony. 

Ad. 3)

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Michał Makowski. Opowiedział po krótce, że projekt "Zielonego 
Dachu" na ulicy Szambelańskiej nie zostanie w tym roku zrealizowany, w związku z czym środki (w 
kwocie 120 tyś. zł) na to przeznaczone wracają do rezerwy celowej rady. Zaproponował aby pozostałe 
środki zostały przekazane na wymianę ciągu pieszego przy ulicy Furmańskiej 3/7 oraz 9/11. 
Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski zarządził głosowanie dotyczące zmiany uchwały. 

ZA: 11 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów

Uchwała została przyjęta. 

Ad. 4) 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 23/XXIII/2021 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 
24.06.2021r.

ZA: 11  głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów

Protokół został zatwierdzony. 

Ad. 5) 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski poinformował obecnych na zebraniu radnych o 
dacie kolejnego posiedzenia, które odbędzie się 30 września 2021 roku. Prawdopodobnym gościem 
zebrania będzie Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością lub jego zastępca. Spotkanie 
będzie dotyczyło zmiany regulaminu wjazdu na Stare Miasto, który został zmieniony bez wiedzy rady 
oraz mieszkańców dzielnicy. Poinformował również o wstępnym porozumieniu z Prezydentem  



Krzysztofem Żukiem w sprawie postawienia słupka pneumatycznego na wjeździe przy ulicy Rybnej, 
środki mają zostać przekazane z przyszłorocznej rezerwy celowej a resztę kwoty ma dołożyć miasto. 

Ad. 6) 

Głos ponownie zabrał Przewodniczący Zarządu Michał Makowski, poinformował o realizacji zadania 
dotyczącego zajęć sportowych dla dzieci ze Starego Miasta na tą chwilę Rada jest w trakcie podpisania 
umowy ze szkołą. 

Ad. 7) 

Przewodniczący Rady zamknął obrady. 


