
Protokół nr 26 z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie 

z dnia 03.11.2021r.

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 58/XXVI/2021 w/s zmiany uchwały nr 54/XX/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku dot.
wyboru zadań do realizacji ze środków rezerwy celowej . 

4. Zatwierdzenie protokołu 25/XXV/2021 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 30.09.2021 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 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 propozycję 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 Przewodniczący Zarządu - Michał Makowski, po krótce opowiedział zebranym na posiedzeniu
członkom rady o propozycji spożytkowania pozostałości z rezerwy celowej w kwocie 4 tyś. zł na 
przekazanie tych pieniędzy na Młodzieżowy Dom Kultury na sprzęt oświetleniowy, który ma służyć do 
obsługi wystaw prac uczestników warsztatów tegoż, że Domu Kultury. Przewodniczący Rady - Zygmunt 
Ostrowski poddał pod głosowanie uchwałę. 

ZA: 12 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów

Uchwała została podjęta. 

Ad. 4) 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 25/XXV/2021 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 
30.09.2021 r. 

ZA: 11 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 1 głos

Protokół został zatwierdzony. 

Ad. 5) 

 Nie odnotowano wolnych wniosków. 

Ad. 6) 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu - Michał Makowski, po krótce opowiedział zebranym na posiedzeniu
członkom rady o realizacji zadań finansowych z rezerwy celowej na ten rok kalendarzowy. 

Ad. 7) 



Przewodniczący zamknął obrady. 


