
Protokół nr 25 z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie  

z dnia 30.09.2021r. 

 

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. Przedstawienie propozycji do zmiany regulaminu ustalenia zasad wydawania i użytkowania 
identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na obszarze Starego Miasta w 
Lublinie określonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 61/6/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku.  
4. Zatwierdzenie protokołu 24/XXIV/2021 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 26.08.2021 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, przedstawił gości którym była Pani Maja Zaborowska - 
Radna Rady Miasta Lublin oraz przedstawiciele Straży Miejskiej. Stwierdził na podstawie liści obecności, 
że w posiedzeniu bierze udział 10 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: 10 głosów  
PRZECIW: 0 głosów  
WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów  

Porządek został zatwierdzony.  



Ad. 3)  

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski po krótce odczytał obecny regulamin dotyczący 
wjazdu na teren dzielnicy Stare Miasto. Następnie podał do dyskusji jakie zmiany Rada może 
wprowadzić w obecnym regulaminie. Sam zaproponował, żeby tzw. "wjazdówka" była wydawana na rok 
a nie rok kalendarzowy, następnie przekazał głos Przewodniczącemu Zarządu Michałowi Makowskiego, 
który korzystając z danych otrzymanych z Wydziału Organizacji Ruchu poinformował o tym iż 
mieszkańców dzielnicy ubywa natomiast  posiadaczy "wjazdówek" przybywa co stanowi istny absurd. 
Głównymi założeniami w zmianie obcecnego regulaminu powinno być zamontowanie słupka 
pneumatycznego przy wjeździe na teren dzielnicy Stare Miasto tj. na ul. Rybnej. Do trwającego już 
zebrania dołączyli radna Marzena Pacek oraz radny Jakub Gliwka. Głos został udzielony radnemu 
Wiesławowi Kocowi, który zaproponował aby każdy wjeżdżający na teren dzielnicy Stare Miasto miał 
inny kolor "wjazdówki". Pomysł został pomyślnie przyjęty przez pozostałych członków Rady. 
Przewodniczący Rady poprosił Radną Maję Zaborowską aby na najbliższej Radzie Miasta wstawiła się w 
kwestii związanych z wjazdem na teren dzielnicy Stare Miasto. Natomiast Przewodniczący Zarządu 
poprosił o pomoc Radną Zaborowską o wstawiennictwo za zamontowaniem słupka pneumatycznego na 
wjeździe, zagwarantował, że Rada jest w stanie przekazać całość przyszłorocznej rezerwy celowej na to 
zadanie, aczkolwiek cały projekt to koszt wynoszący 350 tyś. zł.  

Ad. 4)  

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 24/XXIV/2021 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 
26.08.2021 r.  

ZA: 8  głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 4 głosy 

Protokół został zatwierdzony.  

 

 

 

Ad. 5)  

Radny Adrian Dang Xuan zawnioskował o zmianę terminów dyżurów z dwóch czwartków w miesiącu na 
jeden, najlepiej jakby był to ostatni czwartek miesiąca, argumentował to w następujący sposób iż na 
dyżury przychodzi bardzo mała liczba interesantów a większość spraw jest załatwiana telefonicznie przez 
niezastąpionego Przewodniczącego Zarządu Michała Makowskiego.  

Ad. 6)  



Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Michał Makowski poinformował zebranych radnych o rozpoczęciu 
prac przy wymianie nawierzchni przy ul. Furmańskiej. Następnie podał do informacji fakt, że rozpoczęły 
się zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży organizowane w szkole przy ul. Podwale. Poprosił również 
o kolportaż ulotek dotyczący projektu D-14 aby większość mieszkańców dzielnicy zagłosowała na ten 
projekt aby został on zrealizowany ze środków budżetu obywatelskiego. Do tego celu potrzeba 100 
głosów.  

Ad. 7)  

Przewodniczący zamknął obrady.  
 

 

 


